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Pusiaugavėnio įpareigojimai

Redakcijos žodis

	 Laukdami	pavasario	ir	šv.	Velykų	turime	gerą	progą	apmal-
dyti	savo	kūną,	kuris	yra	ne	kas	kita,	kaip	žiaurus	vartotojas.	Susilai-
kydami	nuo	sotesnio	kąsnio	ir	atsisakę	linksmybių	šurmulio,	daugiau	
dėmesio	galime	skirti	dvasiniams	troškimams	ir	siekiams.	Gal	teisūs	
tie,	kurie	tiki,	jog	alkstantis	kūnas	atviresnis	kūrybai,	polėkiui?	
	 Gavėdami	neturėtume	užmiršti,	iš	kur	apskritai	atsirado	
pasninkas.	Jo	esmė	–	bent	truputį	atimant	nuo	savęs	pasidalinti	
šio	pasaulio	gėrybėmis	su	artimu.	Eidami	pas	vargesnį,	labiau	
ligos	ar	negalios	palaužtą,	dalinamės	savo	laiku	ir	savo	gėrybėmis	
kitaip,	nei	kad	per	šv.	Kalėdas.	Gavėnios	dovanos,	matyt,	mažiau	
patrauklios	verslininkams	–	jų	dar	nespėta	paversti	komercija.
	 Sušelpti	neturtėlį,	paguosti	kenčiantįjį,	pradžiuginti	vienišą,	
tegul	ir	visai	nepažįstamą	žmogų	sunkiausiu	varguoliams	laiku,	
žiemą,	kai	gamta	daugelį	įkalina	„namų	arešte“,	kai	saulė	dar	nešildo,	
o	dirbtinė	šiluma	tampa	aukso	vetės	–	ne	vien	tik	krikščionio,	bet	ir	
kiekvieno	geros	valios	žmogaus	priedermė.	Eikime	pas	varguolius	
ne	vien	patys.	Paraginkime	ir	savo	išrinktus	politikus	aplankyti	bent	
vieną	mūsų	lemties	bičiulį.	Tegul	atsibunda	tautos	atstovų	širdys,	
pamačiusios	gyvojo	vargo	vaizdus.	Gal	tuomet	ir	įstatymai,	kuriuos	
jie	leidžia,	bus	humaniškesni,	priartės	prie	žmogaus?
	 Pasitikime	Išganytojo	Prisikėlimą	padarę	bent	vieną	
atjautos,	pagailos,	šalpos	darbelį.	Ir	žinoma,	nepamirškime	padė-
koti	tiems,	kurie	yra	su	mumis,	kurie	palaiko	geras	iniciatyvas,	
moka	dalintis.
	 Nebijokime	būti	geri!	Skatinkime	gerumui	savo	kaimyną,	
draugą,	brolį	ir	seserį...
	 Nuoširdžiai	–	
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Tęsinys. Pradžia – „Bičiulis“ Nr. 1

	 „Bičiulio“	vyriausioji	redaktorė	VIOLETA	ŠOBLINS-
KAITĖ	toliau	kalbina	Neįgaliųjų	reikalų	departamento	prie	
SADM	direktorę	Genovaitę	PALIUŠIENĘ.

 Ko neįgalieji galėtų tikėtis iš Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2013–2020 metams programos? 
	 Programos	įgyvendinimo	2013–2020	metų	priemonių	
plane	įtrauktos	tokios	tęstinės	priemonės:	socialinės	reabilitaci-
jos	paslaugų	bendruomenėje	projektų	finansavimas,	būsto	ir	jo	
aplinkos	pritaikymas	neįgaliesiems,	periodinių	leidinių	neįgalie-
siems	leidyba	ir	platinimas,	žmonių	su	fizine	negalia	mobilumo	ir	
savarankiško	gyvenimo	įgūdžių	ugdymo	projektų	finansavimas,	
metodinių	centrų	projektų	finansavimas,	neįgaliųjų	asociacijų	
veiklos	rėmimo	projektų	finansavimas.
	 Taip	pat	bus	finansuojami	nauji	kompleksiniai	modeliai	
neįgaliesiems.	Turintiems	psichikos	negalią,	sutrikusį	intelektą,	
sergantiems	epilepsija	planuojama	parengti	jų	integracijai	rei-
kalingų	kompleksinių	paslaugų,	apimančių	sveikatos	priežiūros,	
socialinės	apsaugos,	švietimo	sritis,	modelius.	

Pasikeitimai 
vyksta. Ir visa tai – 
tik į gera 

PožiŪRis
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	 Manyčiau,	svarbūs	Sveikatos	apsaugos	ministerijos	vyk-
domos	ambulatorinės	reabilitacijos	plėtros	projektai,	taip	pat	–	
Švietimo	ir	mokslo	ministerijos	vykdomos	specialiųjų	ugdymosi	
poreikių	asmenims	skirtos	priemonės.
	 Atkreiptinas	dėmesys	į	fizinės	bei	informacinės	aplinkos	
prieinamumo	didinimo	priemones	–	bus	užtikrinamas	projektų	
derinimas	 informacinėje	sistemoje,	neįgaliųjų	dalyvavimas	
valstybės	komisijose,	priimant	neįgaliesiems	svarbius	statinius.	
Labai	svarbu	visur,	kur	įmanoma,	taikyti	universalaus	dizaino	
principą,	būsto	pritaikymo	neįgaliesiems	plėtrą,	informacijos	
prieinamumą,	naujų	informacinių	bei	ryšio	technologijų	panau-
dojimo	specialiesiems	neįgaliųjų,	turinčių	klausos,	regėjimo,	

Pasikeitimai 
vyksta. Ir visa tai – 
tik į gera 
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proto	ir	judėjimo	negalias,	poreikiams	tenkinti	plėtrą,	teisės	aktų	
tobulinimą.	
	 Neįgalieji	turi	būti	skatinami	sportuoti,	dalyvauti	kultūros	
ir	meno	veiklose.	Privalu	pasirūpinti	geresniu	neįgaliųjų	teisių	
gynimu	teismuose.
	 Programos	nuostatoms	įgyvendinti	bus	pasitelktos	ne- 
įgaliųjų	socialinės	integracijos	srityje	dirbančios	organizacijos,	
neįgaliųjų	skėtinės	asociacijos.	Lėšos	visoms	šioms	priemonėms	
finansuoti	planuojamos	iš	valstybės	biudžeto	ir	iš	ES	struktūrinių	
fondų	2007–2013	metų	paramos,	taip	pat	iš	2014–2020	metų	ES	
struktūrinių	fondų.	2013	metais	valstybės	biudžeto	lėšos	ski-
riamos	tokios	pat	kaip	ir	2012	metais.	Jos	užtikrins	tik	tęstinių	
priemonių	finansavimą.	
	 Projektą	rengė	darbo	grupė,	kurioje	dalyvavo	Sociali-
nės	apsaugos	ir	darbo,	Sveikatos	apsaugos,	Švietimo	ir	mokslo,	
Aplinkos,	Ūkio,	Susisiekimo,	Vidaus	reikalų,	Teisingumo	minis-
terijų,	taip	pat	neįgaliųjų	asociacijų,	Neįgaliųjų	reikalų	depar-
tamento	prie	SADM	atstovai.	Projektas	parengtas	ir	pateiktas	
Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijai	tvirtinti.	
 Valstybė deda daug pastangų ir skiria nemažai lėšų 
neįgaliųjų profesinei reabilitacijai, kad neįgalieji sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką, tačiau šis procesas kol kas vyksta 
vangiai ir nėra labai efektyvus. Ar pritartumėte tokiam 
teiginiui?
	 Nepritarčiau.	Bendroji	situacija	darbo	rinkoje	sudėtinga	–	
mažas	darbo	vietų	pasirinkimas,	žemas	darbo	apmokėjimo	lygis	
yra	tos	priežastys,	kurios	nulemia	žemą	neįgaliųjų	motyvaciją	
po	profesinės	reabilitacijos	grįžus	į	darbo	rinką	išlikti	joje.	
	 Iš	valstybės	biudžeto	daug	lėšų	skiriama	profesiniam	
mokymui,	tačiau	dėl	įdarbinimo	po	profesinio	mokymo	rezultatų	
niekam	nekyla	jokių	klausimų,	nors	situacija	yra	labai	panaši.	
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	 Siekiant	tobulinti	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	kokybę	
bei	tobulinti	šių	paslaugų	finansavimą,	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministerija	šiuo	metu	parengė	Profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
poreikio	nustatymo	kriterijų	aprašo	ir	Profesinės	reabilitacijos	
paslaugų	teikimo	bei	finansavimo	taisyklių	projektą,	kuris	dabar	
derinamas.	Pagrindiniai	pakeitimai	bus	susiję	su	poreikio	nusta-
tymo	tvarka,	bus	patikslintas	profesinės	reabilitacijos	programoje	
remiamų	asmenų	darbingumo	lygis,	paslaugų	įkainiai.
	 Atlikti	kelerių	metų	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
teikimo	Lietuvoje	tyrimai	rodo,	kad	profesinės	reabilitacijos	
paslaugų	poreikis	Lietuvoje	kasmet	auga.	Didėja	ir	skirtingas	
negalias	turinčių	asmenų	dalyvavimo	profesinės	reabilitacijos	
programoje	rodikliai.	Vyksta	intensyvi	profesinės	reabilitacijos	
infrastruktūros	plėtra	Lietuvoje	–	didėja	profesinės	reabilitacijos	
paslaugas	skirtingas	negalias	turintiems	asmenims	teikiančių	
įstaigų,	kas	liudija	apie	intensyvią	paslaugų	plėtrą	geografiniu	
požiūriu,	tačiau	vien	kiekybinė	paslaugų	plėtra	dar	neužtikrina	
šių	paslaugų	kokybės	ir	tuo	pačiu	individualių	skirtingas	negalias	
turinčių	asmenų	poreikių	patenkinimo.	
	 Norint	užtikrinti	efektyvų	sistemos	veikimą,	būtina	
sukurti	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	kokybės	vertinimo	
sistemą,	numatant	kokybės	dimensijas	ar	principus,	kokybės	
įvertinimo	kriterijus,	rodiklius	bei	pačią	kokybės	įvertinimo	sis-
temos	struktūrą,	tai	yra,	šią	veiklą	organizuojančius	bei	įgyven-
dinančius	juridinius	asmenis	bei	numatyti	jų	funkcijas,	veiklos	
sritis	ir	panašiai.	
	 Šiuo	metu	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	teikimo	ir	
asmenų	dalyvavimo	profesinės	reabilitacijos	programose	prie-
žiūrą	atlieka	Lietuvos	darbo	birža.	Ji	konkurso	būdu	atrenka	
profesinės	reabilitacijos	paslaugas	teikiančias	įstaigas,	pirkdama	
profesinės	reabilitacijos	programas.	
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	 Akivaizdu,	kad	esant	tik	minimaliems	reikalavimams	
profesinės	reabilitacijos	paslaugas	teikiančioms	įstaigoms,	neo-
rientuotiems	į	skirtingas	negalias	turinčių	asmenų	poreikius,	
viena	vertus,	o	darbo	biržai	neturint	įvairių	kvalifikacijų	specia-
listų	komandos,	galinčių	kvalifikuotai	įvertinti	siūlomų	paslaugų	
kokybę,	kita	vertus,	nėra	mechanizmo,	galinčio	tinkamai	įver-
tinti	siūlomų	pirkti	paslaugų	bei	programų	kokybę,	atitinkančią	
skirtingas	negalias	turinčių	asmenų	poreikius	ir	užtikrinančią	
efektyvų	paslaugos	teikimą	ir	rezultatus.	
	 Lietuvoje	ženkliai	padidėjus	paslaugas	teikiančių	įstaigų,	
užtikrinamas	tik	geresnis	paslaugų	prieinamumas	teritoriniu	
atžvilgiu,	 tačiau	neužtikrinami	kokybiški,	skirtingą	negalią	
turinčių	asmenų	individualūs	poreikiai	bei	lūkesčiai.	Egzis-
tuojanti	teisinė	bazė	nepakankama,	siekiant	paslaugų	kokybės.	
Esant	tokiai	situacijai,	sudėtinga	laikytis	svarbiausių	ES	įteisintų	
nuostatų	dėl	socialinių	paslaugų	efektyvumo,	siekiant	visapu-
siško	paslaugų	gavėjų	poreikių	atitikimo,	o	tuo	pačiu	ir	JT	Ne- 
įgaliųjų	teisių	konvencijoje	nustatytų	principų,	tokių	kaip	lygių	
galimybių,	prieinamumo,	nediskriminavimo,	pagarbos	neįgalių	
asmenų	skirtumams	įgyvendinimo.	Susidariusi	situacija	byloja,	
kad	būtina	atkreipti	dėmesį	į	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
kokybę	šalies	mastu,	suvienodinant	teikiamų	paslaugų	metodi-
kas,	kokybę,	nustatant	reikalavimus	specialistams,	profesinės	
reabilitacijos	paslaugų	teikimo	standartus	bei	šių	paslaugų	koky-
bės	įvertinimo	sistemą.
	 Atsižvelgiant	į	susiklosčiusią	situaciją,	siekiant	užtikrinti	
profesinės	reabilitacijos	paslaugų	kokybę,	Departamentas	2009	
metais	pradėjo	įgyvendinti	projektą	„Neįgaliųjų	profesinės	rea-
bilitacijos	paslaugų	metodikų	kūrimas	ir	diegimas,	kvalifikacinių	
reikalavimų	profesinės	reabilitacijos	specialistams	nustatymas,	
pasirengimas	ir	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	teikimo	ne-
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įgaliesiems	standartų	kūrimas,	paslaugų	kokybės	įvertinimo	
sistemos	kūrimas“,	kuriuo	siekiama	reglamentuoti	ir	garantuoti	
vienodą	paslaugų	teikimo	kokybę	šalyje,	o	tuo	pačiu	sudaryti	
galimybę	suvienodinti	paslaugų	įkainius	bei	efektyviau	nau-
doti	iš	valstybės	biudžeto	skiriamas	lėšas	neįgaliųjų	profesinei	
reabilitacijai.
	 Nuo	2009	metų	įgyvendinamas	projektas,	kurio	pagrin-
diniai	uždaviniai	būtų	šie:
	 1)	sukurti,	išbandyti	ir	įdiegti	profesinės	reabilitacijos	
paslaugų	teikimo	metodikas	skirtingas	negalias	(regėjimo,	klau-
sos,	sutrikusio	intelekto	ir	psichikos)	turintiems	neįgaliesiems;	
2)	parengti	reikalavimus	profesinės	reabilitacijos	paslaugas	tei-
kiantiems	specialistams;	3)	pasirengti	profesinės	reabilitacijos	
paslaugų	teikimo	neįgaliesiems	standartinimui	ir	sukurti	stan-
dartus;	4)	pasirengti	ir	sukurti	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
teikimo	kokybės	įvertinimo	sistemą.
	 Iki	2013	metų	buvo	įgyvendintos	šios	veiklos:	parengtos,	
išbandytos	ir	įdiegtos	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	teikimo	
metodikos	skirtingas	negalias	(regėjimo,	klausos,	sutrikusio	inte-
lekto	ir	psichikos)	turintiems	neįgaliesiems;	atlikta	profesinės	
reabilitacijos	paslaugų	teikimo	neįgaliesiems	standartizavimo	
galimybių	studija;	parengti	reikalavimai	profesinės	reabilitacijos	
paslaugas	teikiantiems	specialistams;	atlikta	profesinės	reabi-
litacijos	paslaugų	teikimo	neįgaliesiems	kokybės	įvertinimo	
sistemos	galimybių	studija.
	 2013	metais	bus	sukurti	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
neįgaliesiems	teikimo	standartai	ir	profesinės	reabilitacijos	pa- 
slaugų	teikimo	neįgaliesiems	kokybės	įvertinimo	sistema.	
	 Įgyvendinus	visas	projekto	veiklas	iki	2013	metų	pabai-
gos	bus	sudarytos	sąlygos	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
neįgaliesiems	teikimo	plėtrai	ne	tik	kiekybiniu,	bet	ir	kokybiniu	
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aspektu.	Gerinant	paslaugų	kokybę	sprendžiamas	neįgaliųjų	
socialinės	integracijos	į	darbo	rinką	sėkmingumo	klausimas.
	 Patobulinta	ir	teisinė	profesinę	reabilitaciją	reglamen-
tuojančių	teisės	aktų	bazė.	Nuo	šiol	didesnis	dėmesys	skiria-
mas	neįgaliojo	motyvacijai	integruotis	į	darbo	rinką	nustatyti,	
kadangi	iki	šiol	dalis	dalyvaujančių	nepabaigdavo	profesinės	
reabilitacijos	programos	sėkmingai,	nes	neturėdavo	tinkamos	
motyvacijos	(pavyzdžiui,	tik	dėl	pašalpos	ir	panašiai).	Persvars-
tytas	visų	profesinės	reabilitacijos	procese	dalyvaujančiųjų	vaid- 
muo,	numatyta	galimybė	profesinės	reabilitacijos	paslaugas	
leisti	teikti	surinkus	5–12	asmenų	grupę,	tuo	būdu	sutaupant	
lėšas,	sumažintas	vienos	dienos	dalyvavimo	profesinės	reabili-
tacijos	programoje	įkainis	ir	taip	toliau.
	 Sudarius	tinkamas	prielaidas	profesinei	neįgaliųjų	reabi-
litacijai,	užtikrinant	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	kokybę	bei	
visiems	profesinės	reabilitacijos	proceso	dalyviams	prisiimant	
atsakomybę	už	savo	vaidmenį	jame	bei	dedant	maksimalias	
pastangas	tikslui	pasiekti,	bus	galima	kalbėti	ne	tik	apie	tai,	kiek	
daug	įstaigų	ir	programų	ir	lėšų	skirta	profesinei	neįgaliųjų	rea-
bilitacijai,	bet	ir	kad	didžioji	dalis	neįgaliųjų,	baigusių	šias	prog- 
ramas,	sėkmingai	įsitvirtina	darbo	rinkoje.	Vadinasi,	valstybės	
parama	bus	naudojama	prasmingiau	ir	efektyviau,	paslaugas	gaus	
tiktai	tie,	kurie	iš	tiesų	jų	laukia,	tikisi	ir	turi	tikslą	įsidarbinti,	o	
ne	vien	praleisti	laiką	gaunant	pašalpą.	Kokybiškos	paslaugos	
užtikrins	ne	vien	kvalifikacijos	įgijimą	bet	ir	išsilaikymą	darbo	
rinkoje.	Kaip	matote,	iš	įvairių	pokyčių,	vykstančių	neįgaliųjų	
profesinės	reabilitacijos	srityje,	ta	linkme	šiuo	metu	ir	einama.
 Nuoširdus Jums ačiū už išsamius atsakymus, kurie, 
viliamės, neįgaliųjų asociacijų vadovų bus įdėmiai išstudi-
juoti. Visokeriopos sėkmės!

„Bičiulio“ archyvo nuotrauka
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Nemenčinės neįgaliųjų 
dienos centras: 
rūpestis ir pasitikėjimas

žURNaLisTo TYRiMas 

Rasa	KAVECKIENĖ

Mylėti savo darbą – vadovės credo

	 Beveik	pačiame	Nemenčinės	centre	įsikūręs	Neįgaliųjų	
dienos	užimtumo	centras.	Savo	veiklą	jis	pradėjo	2004	metų	
pavasarį,	o	šių	metų	sausio	mėnesį	įvyko	oficiali	naujojo	centro	
priestato	atidarymo	ceremonija.	Apsilankęs	čia	pasijunti	kaip	
namuose	–	jauku,	tvarkinga,	šilta	ir	šviesu.	Socialinės	darbuo-
tojos	triūsia	jau	nuo	septintos	valandos	ryto.	
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	 Šiame	centre,	kaip	mums	papasakojo	direktorė	Jadvyga	
Ingelevič,	lankosi	neįgalieji	su	fizine	ir	lengva	proto	negalia.	
Nuolatinių	lankytojų	yra	38,	iš	jų	20	protiškai	neįgalūs,	18	–	
fiziškai.	Penkiolikai	asmenų	nustatyta	sunki	negalia.	
	 Direktorė	džiaugiasi,	kad	buvę	centro	lankytojai,	ne- 
įgalieji,	kurie	įsidarbina	ir	pradeda	savarankišką	gyvenimą,	
palaiko	ryšį	–	bendrauja,	atvažiuoja,	domisi	veikla,	lankosi	
šventėse.	
	 Jadvyga	Ingelevič	centre	dirba	nuo	atidarymo.	Vadovė	
itin	džiaugėsi	savo	darbuotojais.
	 „Mūsų	žmonės	labai	rūpestingi,	entuziastingi.	Esame	
vadinamieji	biudžetininkai,	tačiau	dirbti	„nuo	–	iki“	nieku	gyvu	
nepavyksta.	Kai	organizuojame	renginius,	išvykas,	darbuotojai	
noriai	prisideda.	Kai	reikia,	dirbame	ir	savaitgaliais	–	be	jokio	
užmokesčio.	Didžiausias	atlygis	mums	–	tai	grįžtamasis	ryšys	
iš	mūsų	lankytojų,“	–	sakė	direktorė.	
	 Vienas	iš	dirbančiųjų	tikslų	čia	iš	tiesų	yra	paprastas,	bet	
labai	svarbus	–	matyti	laimingas	akis.	Didelė	svajonė	buvo	turėti	
centro	salę,	nes	lankytojai	labai	nori	vaidinti,	sportuoti.	
	 „Anksčiau,	norėdami	pasikviesti	į	svečius	kokį	aktorių,	
neturėdavome	kur	prisiglausti,	skolindavomės	patalpas	–	eida-
vome	į	vaikų	ir	paauglių	centrą	arba	į	kultūros	namus,“	–	prasi-
taria	vadovė.	
	 Dabar	ši	direktorės	svajonė	tapo	realybe:	Nemenčinės	
neįgaliųjų	dienos	užimtumo	centro	modernizavimas	ir	plėtra	–	
priestato	statyba,	senojo	pastato	apšiltinimas,	įsigijimas	baldų	
bei	įrangos,	skirtos	asmenų	sveikatos	priežiūrai	bei	fizinei	
reabilitacijai	užtikrinti,	kainavo	944,6	tūkstančių	litų.	Savival-
dybė	šiam	tikslui	skyrė	daugiau	nei	140	tūkstančių.	Likusią	
sumą	padengė	ES	struktūriniai	fondai.	Projektas	parengtas	ir	
įgyvendintas	Vilniaus	rajono	savivaldybės	Investicijų	skyriaus	
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rūpesčiu.	Atnaujintame	pastate	įrengta	ne	tik	užsiėmimų	salė,	
bet	ir	kineziterapijos	kabinetas,	erdvi	virtuvė.
	 Jau	ne	vienerius	metus	centras	bendrauja	su	mokyklo-
mis,	kviečia	į	svečius	mokinius,	organizuoja	bendras	veiklas	
kartu	su	neįgaliaisiais.	Sveiki	vaikai	kartu	vaidina,	lipdo	iš	
molio	–	 tokiu	būdu	pažįsta	negalią.	Neįgalieji	mokiniams	
parodo	kruopštaus	darbo	su	moliu	subtilybes,	kitus	įgytus	
įgūdžius.

Neįgaliųjų integracija – 

garbės reikalas

	 Nemenčinės	 neįgaliųjų	 dienos	 užimtumo	 centras	
yra	 pagrindinis	Vilniaus	 rajono	 neįgaliųjų	 sporto	 šventės	
organizatorius.	
	 „Iš	mokyklos	pernai	pasikvietėme	į	šventę	moksleivius	
savanoriauti,	šiais	metais	jie	jau	laukia	naujos	sporto	šventės.	
Kai	apsilankėme	mokykloje	–	priėjo	maža	moksleivė,	gal	pir-
mokė,	ir	sako:	„Mums	mokytoja	pasakojo,	kad	iš	šių	žmonių	
negalima	juoktis,	nors	jie	ir	kitokie	–	turim	juos	pažinti,	gražiai	
elgtis,“	–	prisimena	Jadvyga	Ingelevič	ir	dėkoja	pedagogams,	
kurie	moka	vaikams	paaiškinti	apie	neįgaliuosius.	
	 Suvokiu,	 kad	 kad	 šiai	moteriai	 labai	 svarbi	 neįga-
liųjų	integracija	į	visuomenę.	Centras	aktyviai	bendrauja	su	
Nemenčinės	bendruomene	ir	kitomis	įstaigomis	–	mokyklomis,	 
K.	Parčevskio	gimnazija,	darželiais,	vaikų	ir	paauglių	socialinio	
ugdymo	centru,	kultūros	namais,	Vilniaus	krašto	etnografiniu	
muziejumi.
	 Lankytojai,	pradėję	leisti	laiką	centre,	labai	pasikeičia.	
Vieniems	tai	nutinka	greičiau,	kitiems	reikia	daugiau	laiko.	
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Nemenčinės neįgaliųjų dienos centro lankytojus sieja šilta bičiulystė 
su Kaštoniniu choru ir atlikėja Katažyna Nemycko. Jie didžiuojasi savo 
draugyste ir ne vieną valandą yra praleidę kartu



13

Labiausiai	pokyčiai	paliečia	žmones,	turinčius	proto	negalią.	Šie	
asmenys	sunkiai	pritampa	grupėse,	bet	kai	supranta,	jog	kažką	
gali,	uoliai	siekia	naujų	dalykų,	įgyja	patirties	–	atsiskleidžia,	
tampa	žymiai	drąsesni.	Centro	lankytojai	daug	keliauja,	važi-
nėja,	dalyvauja	renginiuose	–	jie	ne	tik	išmoksta,	bet	ir	labai	nori	
bendrauti.
	 Centro	veiklos	pradžioje	darbuotojai	beldėsi	į	tėvų,	augi-
nančių	neįgalius	vaikus	duris	ir	kvietė	juos	apsilankyti,	susipa-
žinti	su	centro	teikiamomis	paslaugomis.	Dabar	centras	žinomas	
ne	tik	mieste	ir	Vilniaus	rajone,	bet	ir	visoje	Lietuvoje	–	gaunama	
paklausimų	iš	Vilniaus,	Trakų,	net	iš	Šilutės	rajono.	
	 Direktorė	 dėkinga	 atlikėjai	 Katažynai	 Nemycko.	
Švenčiant	centro	penkerių	metų	sukaktį	ši	dainininkė	sutiko	
koncertuoti	nemokamai.	Atvyko	ne	viena	–	su	šokėjomis	ir	
parodė	puikią	programą.	Taip	užsimezgė	neįgaliųjų	ir	Katažy-
nos	draugystė.	Lankytojai	„sirgo“	už	atlikėją	TV3	vykusiame	
projekte	„Chorų	karai“	–	buvo	pakviesti	ir	vyko	į	koncertų	
filmavimus.	Vėliau	LNK	televizijos	projekte	„Šok	su	manimi	–	 
pažadinta	aistra“	taip	pat	turėjo	galimybę	gyvai	stebėti	savo	
mylimos	atlikėjos	šokius.	Praeitais	metais	Katažyna	su	Kašto-
niniu	choru	padarė	siurprizą	ir	maloniai	nustebino	–	atvažiavo	
pakoncertuoti.
	 Graži	Katažynos	Nemycko	ir	Kaštoninio	choro	dovana	
buvo	pagrindinio	laimėjimo	perdavimas	Nemenčinės	neįgaliųjų	
dienos	užimtumo	centrui.	Choras	su	vadove	padovanojo	lai-
mėtus	15000	litų.	Gavę	dovaną	neįgalieji	netvėrė	džiaugsmu	
ir	centro	sprendimas	kur	panaudoti	pinigus	buvo	vienareikš-
mis:	pinigus	reikia	išleisti...	svajonei.	Trūkstamas	lėšas	gavo	
iš	rėmėjų	ir	surengė	dešimties	dienų	kelionę	į	Tatrų	kalnus.	
Neįgalieji	važiavo	kartu	su	Kaštoniniu	choru.	Grįžę	lankytojai	
tiesiog	švytėjo	iš	laimės.	

NeĮGaLiŲjŲ UžiMTUMas
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Dar apie šventes ir laisvalaikį

	 Kasmet	vasarą	centro	lankytojai	keliauja	į	vasaros	stovyk- 
las	–	vyksta	tik	darbuotojai	ir	neįgalieji,	o	tėveliai	gauna	bent	
trupinį	laiko	sau.
	 Neįgalieji	 stovyklose	 įgyja	naujos	patirties,	mokosi	
savarankiškumo.
	 Jau	žiemą	centro	lankytojai	pradeda	ruoštis	Kaziuko	
mugei.	Pagaminti	darbeliai	dažniausiai	pristatomi	ne	tik	Nemen-
činėje,	bet	ir	Vilniuje.	Centras	per	šią	šventę	kviečiasi	padėti	
savanorius	prekiauti	neįgaliųjų	kūryba,	nes	dažniausiai	tuo	metu	
būna	labai	šalta	ir	neįgaliesiems	per	sunku	stovėti	prie	prekysta-
lių	ištisą	dieną.
	 Nemaža	šventė	čia	vyksta	ir	gegužės	mėnesį,	kai	minima	
Centro	įkurtuvių	data.	Visuomet	parengiama	puiki	programa,	
koncertas.	Kiekvienais	metais	žiūrovų	susirenka	vis	daugiau	ir	
daugiau	–	iš	darželių,	mokyklų.	Sueina	Nemenčinės	gyventojai	
ir	miesto	svečiai.
	 Tačiau	viena	svarbiausių	švenčių	centro	lankytojams,	
pasak	direktorės,	šv.	Kalėdos.	Kasmet	rodomas	vaidinimas,	po	
to	dalijamasi	kalėdaičiu.	Gal	ir	nauja	salė	atsirado	kalėdinio	ste-
buklo	dėka...	Šioje	neįgaliųjų	šventėje	dažnai	lankosi	Vilniaus	
rajono	savivaldybės	merė	Marija	Rekst,	kuri	ir	matė,	kad	centre	
nebetelpa	žiūrovai,	svečiai,	neįgalieji	ir	tėveliai.

Be savanorių būtų liūdna

	 Kai	paklausiau	direktorės,	su	kokiais	sunkumais	kolek-
tyvas	susiduria,	atsakė:	„Sudėtinga,	kad	visą	laiką	reikia	ieškoti	
teisingų	ir	tinkamų	sprendimų.	Nors	mes	ir	nuolat	bendraujame	

žURNaLisTo TYRiMas
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su	neįgaliaisiais,	bet	ar	tikrai	turime	pakankamai	žinių	ir	patir-
ties,	nežinau.	Reikia	nuolatos	tobulėti,	gilintis,	kelti	kvalifika-
ciją.	Atsakomybę	jaučiame	ir	bendraudami	su	tėvais,	juk	jie	taip	
pat	yra	savotiškai	„sužeisti“.	Mūsų	darbas	tikrai	nėra	lengvas,	
juk	neįgalieji	pas	mus	lankosi	iš	labai	skirtingų	šeimų.	Žinoma,	
sudėtingas	procesas	–	ir	papildomų	lėšų	ieškojimas.	Tai	bene	ir	
bus	sunkiausia...“
	 Laimė,	pasak	vadovės,	Nemenčinėje	netrūksta	sava-
norių	–	ir	mokiniai,	ir	studentai,	ir	vienas	kitas	pensininkas	
padeda.
	 „Visi	savanoriai	mums	suteikia	didžiulę	pagalbą,	atlieka	
itin	sunkų	ir	pasiaukojantį	darbą.	Talkina	stovyklose,	kelionėse,	
šventėse,	–	neslepia	Jadvyga	Ingelevič.	–	Pasakojau	apie	drau-
gystę	su	mokyklomis...	Tai	štai:	didžioji	dalis	savanorių	studentų	–	 
tai	užaugę	savanoriai	moksleiviai.	O	aktyviausias	mūsų	senjoras	
savanoris	yra	buvęs	mokytojas.	Esame	dėkingi,	kad	jis	dažnai	
lankosi	centre,	veda	pokalbius	su	neįgaliaisiais,	parengia	puikias	
programas	Sausio	13-osios,	Vasario	16-osios	ir	kitomis	svarbio-
mis	datomis.	Kartais	atsineša	poezijos	rinkinius	ar	organizuoja	
kitokią	veiklą	lankytojams.“

Nedidelių miestelių specifika

	 Rajonuose	veiklos	specifika	skirtinga	nei	didžiuosiuose	
miestuose.	Vienas	iš	veiksnių,	dėl	ko	veiklų	vykdymas	tampa	
sudėtingesnis,	–	dideli	atstumai.	Kartais	išgirstama	priekaištų,	
kad	veždami	neįgaliuosius	iš	rajoninių	kaimelių,	centrai	nepa-
grįstai	naudoja	kurą.
	 „Tačiau	tokios	išlaidos	juk	ženkliai	mažesnės,	nei	tos,	
kurios	galėtų	būti	išleistos,	statant	neįgaliesiems	centrus	kiek- 
viename	kaime,“	–	įsitikinusi	direktorė.

NeĮGaLiŲjŲ UžiMTUMas
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	 Nemenčinės	neįgaliųjų	dienos	užimtumo	centras	–	biu-
džetinė	įstaiga.	Lėšos	veikloms	vykdyti	jai	skiriamos	Vilniaus	
rajono	savivaldybės.	Nedidelę	dalį	lėšų	centras	užsidirba	pats	–	 
parduodama	neįgaliųjų	kūryba,	nes	čia	organizuojama	meninė	
veikla,	kuri	patinka	ir	patiems	neįgaliesiems,	ir	miestelėnams.
	 „Žmonėms	malonu,	kad	jų	kūryba	dar	ir	kitiems	reika-
linga,	kad	ji	perkama,“	–	teigia	vadovė.	
	 Visai	neseniai	nemenčiniškiai	išbandė	naujovę	–	pradėjo	
gaminti	atvirukus	šv.	Velykoms.	Toks	užsiėmimas	–	ne	vien	meno,	
bet	ir	darbo	terapija,	o	per	dvasinį	pasitenkinimą	gaunama	ir	šio-
kia	tokia	finansinė	nauda.	Žinoma,	centras	nesiekia	užsidirbti	–	 
tai	tik	tiek,	kiek	įmanoma	„pasipelnyti“	iš	hobio.	
	 Kitiems	poreikiams	tenka	ieškoti	rėmėjų.	Laimė,	yra	
gerų	žmonių,	kurie	nori	padėti.	Labai	svarbi	vietinių	verslininkų	
parama.	Jie	iš	arti	mato	centro	veiklą	ir	ją	vertina.	
	 „Už	kiekvieną	litą	esame	dėkingi,	–	tikina	direktorė.	
Tarkime,	kartą	per	metus	mums	100	litų	paaukoja	netgi	viena	
pensininkė...	Šią	paramą	itin	vertiname,	nes	100	litų	pensininkui	
yra	labai	dideli	pinigai.“

Žmogus privalo turėti namus

	 Vienas	iš	organizacijos	tikslų	–	išvengti	lankytojų	apgy-
vendinimo	stacionariose	įstaigose.	Jei	nėra	kam	pasirūpinti	neįga-
liaisiais,	kurie	reikalingi	globos,	tėvai	dažnai	turi	pasirinkti	globos	
namus.	Tai	labai	skausminga	tiek	tėvams,	tiek	ir	vaikams.	Nesvarbu,	
ar	neįgaliajam	20	ar	40	metų,	tėvams	jis	vis	viena	–	vaikas.	
	 Tad	alternatyva	stacionarioms	globos	įstaigoms	ir	yra	
Nemenčinės	neįgaliųjų	dienos	užimtumo	centras,	kur	neįgaliuo-
sius	visai	dienai	palikę	tėvai	žino,	kad	jų	vaikai	bus	saugūs,	užimti	
ir	kad	jiems	pagalba	bus	suteikta	tučtuojau,	kai	tik	jos	prireiks.

žURNaLisTo TYRiMas



17

	 Kaip	bendradarbiaujama	su	neįgaliųjų	šeimos	nariais?	
Ar	jie	aktyviai	prisideda	prie	centro	veiklos?	
	 „Yra	tėvų,	iš	kurių	galime	daug	ko	pasimokyti,	–	teigia	
vadovė.	–	Tą	ir	darome.	O	kitiems	tėvams	labai	reikia	mūsų	
palaikymo,	psichologinės	pagalbos.	Tėvai	džiaugiasi	galėdami	
tarpusavyje	susipažinti,	pasidalinti	problemomis.	Juk	mūsų	lan-
kytojai	–	ne	vien	iš	Nemenčinės.	Į	centrą	suvažiuoja	žmonės	ir	
iš	atokesnių	vietovių	–	Lavoriškių,	Kalvelių,	Juodšilių.	Kartais	
neįgaliųjų	tėveliai	patirtimi	turi	galimybę	pasidalinti	tik	susitikę	
per	centro	organizuojamas	šventes.“

Surasti įdomių veiklų nėra lengva

	 Pasak	direktorės,	nors	neįgalieji	–	labai	šaunūs	žmonės,	
vis	dėlto	–	bent	jau	veiklos	pradžioje	–	buvo	nelengva	juos	
mokyti	aktyvumo.
	 „Juk	jie	iki	tol	dažniausiai	nelankė	jokių	ugdymo	įstaigų,	
laiką	leido	namuose,	apsiribodami	televizoriaus	žiūrėjimu	ar	
sėdėjimu	prie	lango,“	–	teigia	Jadvyga	Ingelevič.	
	 Todėl	iš	pat	pradžių	lankytojams	buvo	siūlomi	patys	įvai-
riausi	užsiėmimai	–	piešimo,	darbelių,	siuvinėjimo,	piešimo	ant	
medžio,	keramikos,	vaidybos,	dainavimo,	sporto.	Darbuotojai	sten-
gėsi,	kad	žmonės	išbandytų	viską,	ir	tuo	būdu	įgytų	naujų	patirčių.	
Šiandien	norinčių	įsijungti	televizorių	centre	nebeliko:	nors	televi-
zorių	čia	netrūksta,	jie,	pasak	direktorės,	jau	tik	dulkes	berenka.
	 Laisvalaikiu	 neįgalieji	 žaidžia,	 bendrauja,	 kalbasi,	
sportuoja.	Centro	darbuotojai	kone	kasdien	sugalvoja	naujų	
užsiėmimų.
	 Net	ir	miestelėnai,	matydami,	kaip	neįgalieji	bėgte	bėga	
į	savo	centrą,	džiaugiasi,	kad	šie	žmonės	rado	čia	tai,	ko	niekas	
kitas	jiems	pasiūlyti	negali.

NeĮGaLiŲjŲ UžiMTUMas
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Keičiasi ir bendruomenė

	 Direktorė	sako,	jog	miesto	gyventojai	tapo	drąsesni	ir	
noriai	bendrauja	su	jų	centru,	nes	jau	pažįsta	lankytojus	ir	gerbia	
darbuotojus.	
	 „Stengiamės	neužsidaryti	centro	teritorijoje,	einame	ne	
tik	į	miestelio	šventes,	bet	ir	šiaip	pasivaikščioti,“	–	sako	ji.
	 Su	vaikų	ir	paauglių	socialinio	centro	lankytojais	pernai	
organizuotos	Užgavėnės,	norėta	bendruomenei	parodyti,	kad	
neįgalieji	–	ne	tik	imantys,	bet	ir	daug	duoti	galintys	žmonės.	
Neįgalieji	patys	kepė	blynus,	vaišino	svečius,	parengė	specialią	
programą.
	 Lankytojams	centre	suteikta	galimybė	išsimaudyti,	išsi-
skalbti.	Tačiau	ir	čia	nėra	griežtos	atskirties	–	kiekvienas,	kam	
reikia	tokių	paslaugų,	nors	ir	nėra	centro	lankytojas,	gali	kreiptis	į	
seniūniją	ar	savivaldybę,	kad	gautų	leidimą	jomis	pasinaudoti.
	 Asmenis,	susidomėjusius	centru,	darbuotojai	pirmiausiai	
pasikviečia	apsižvalgyti	–	ar	aplinka	patiks,	ar	negąsdins.	Tačiau	
per	visą	centro	gyvavimo	laiką	neatsirado	miestelėno,	kuris	būtų	
į	centrą	pasižiūrėjęs	skeptiškai.	Nors	vieną	savitą	atvejį	direktorė	
vis	dėlto	pateikė:	Kazimieras	Gasperovič,	pirmą	sykį	pabuvojęs	
centre,	pasakė	„ne“,	tačiau	po	metų	pats	mamos	paprašė,	kad	
leistų	jį	į	centrą,	ir	dabar	yra	vienas	iš	aktyviųjų	lankytojų.

Kruopštumas ir kantrybė – 

būtinos savybės

	 Šiuo	metu	cente	yra	11	etatų,	dirba	13	žmonių	–	ne	visi	
pilnu	etatu.	Be	direktorės	ir	buhalterės,	projektus	įgyvendinti	
rūpinasi	trys	socialinės	darbuotojos	užimtumui,	viena	iš	jų	taip	

žURNaLisTo TYRiMas 
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pat	dirba	ir	psichologe,	nes	turi	tokį	išsilavinimą,	taip	pat	čia	
dirba	bendrosios	praktikos	slaugytoja,	kineziterapijos	specialis-
tas,	vairuotojas	ir	kiti.	
	 Alma	Ašakienė,	bendrosios	praktikos	slaugytoja,	užšne-
kinta	sakė,	kad	centre	ji	nuo	2008-ųjų	metų.	
	 „Darbas	tartum	pats	mane	surado,	–	teigia	moteris.	–	 
Atėjau,	pabandžiau	ir	likau.	Čia	šilta	jauku	ir	ramu.	Mūsų	ne- 
įgalieji	nori	būti	naudingi,	reikalingi.	Eini,	tarkime,	ir	neši	sun-
kesnį	nešulį	–	kas	nors	visada	pribėgs,	paims	krepšį,	skubės	
padėti.“
	 Specialistė	teigė,	kad	veikla	organizuojama	pagal	lan-
kytojų	galimybes:	rytą	atliekami	kruopštesni,	atidumo	reikalau-
jantys	darbai,	per	pietus	sportuojama,	o	vakare	vyksta	pokalbiai,	
lankytojai	ilsisi	specialiose	masažo	kėdėse.	Pavargę	neįgalieji	
gali	nusnūsti	čia	pat	įrengtame	poilsio	kambarėlyje.
	 Mums	su	Alma	Ašakiene	bekalbant,	į	kabinetą	net	uždu-
sęs	įbėgo	Jaroslavas	Gasiancevas	–	vienas	iš	centro	lankytojų.	
Šis	trisdešimt	aštuonerių	vyriškis,	turintis	Dauno	sindromą,	kas-
damas	sniegą	persišaldė	ir	užkimo,	todėl	tėvai	nenorėjo	jo	tądien	
leisti	į	centrą.	Tačiau	Jaroslavas	tol	verkė	namuose	prie	durų,	
kad	galiausiai	tėtis	jį	atvežė	čionai.	Vos	tik	įbėgęs	į	kabinetą,	
Jaroslavas	akimirksniu	nusišluostė	ašaras,	išsišiepė	iki	ausų	ir	
puolė	į	užsiėmimų	sūkurį.
	 Jaroslavas	muzikalus,	skambina	gitara.	To	jį	išmokė	puiki	
socialinė	darbuotoja	užimtumui	–	Diana	Jacevič,	kuri	kartu	su	
lankytojais	groja,	dainuoja,	ruošia	programas.	
	 Pats	Jaroslavas	pakalbintas	papasakojo,	kad	viskas,	kas	
vyksta	centre,	jam	labai	patinka	–	piešti,	klijuoti	atvirukus,	siuvi-
nėti	ir	gaminti	paveiksliukus,	sportuoti.	Jaroslavo	akyse	išvydau	
dalelę	džiaugsmo,	kurį	spinduliuoja	ir	kitų	lankytojų	akys.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos centro nuotraukos

NeĮGaLiŲjŲ UžiMTUMas
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Emilija	LIEGUTĖ,
rašytoja

Zita Nijolė Družinskaitė – 
mano kaimynė

	 Gyvenu	Tuskulėnų	gatvės	daugiabutyje	Vilniuje.	Mano	
butas	–	devintajame	aukšte,	Nijolės	–	trečiajame.	Gana	dažnai	
pas	ją	užsuku.	Dažniausiai	–	grįždama	iš	parduotuvės.	Kai	rei-
kia,	ir	kaimynei	parnešu	produktų.	Mudvi	pasišnekame,	kartu	
atsigeriame	arbatos,	maloniai	pabendraujame.
	 Manau,	kad	ši	moteris,	ne	vienerius	metus	judanti	ne- 
įgaliųjų	rateliais,	–	pavyzdys	ne	tik	Lietuvos,	bet	ir	viso	pasaulio	
neįgaliesiems.	Ji	tikras	įrodymas,	kiek	daug	žmogus	gali	pasiekti,	
kai	yra	kūrybiškas,	o	ne	sėdi	išsižiojęs	ir	laukia,	kada	jam	kas	
įdės	kąsnį	į	burną.
	 Štai	kodėl	panorau	apie	Nijolę	parašyti...

„Kūrybos džiaugsmas man 
nesvetimas...“

	 Negalia	dažną	žmogų	įvaro	į	vienatvę.	Ji	vienodai	negai-
lestinga	tiek	paprastiems	mirtingiesiems,	tiek	ir	kūrybos	geni- 

Stebuklų be darbo 
nebūna
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jams.	Bethovenas	vienat- 
vę	kentė,	kai	iš	jo	buvo	
atimta	klausa,	Hendelis	–	 
netekęs	akių...	O	ką	vie-
natvė	reiškia	kaimynei,	
judančiai	 neįgaliųjų	
vežimėliu,	Zitai	Nijolei	
Družinskaitei?
	 „Vienatvė	 mane	
verčia	 kurti,“	 –	 nusi-
šypso	moteris.
	 Gera i , 	 – 	 „ ta r-
dau“	Nijolę	toliau,	–	o	
kūryba?	Ar	ji	per	vienat- 
vę	ateina?
	 „Kūrybai	žmogus	
užkoduojamas	dar	moti-
nos	įsčiose,	–	įsitikinusi	
darbščioji	 mano	 kai-

mynė.	–	Ir	jeigu	jau	žmogus	tokį	kodą	gimdamas	gavo,	anksčiau	
ar	vėliau	jis	prabils.	Vienatvė	–	kaip	ir	negalia!	–	suaktyvina	
mūsų	kūrybos	galias.	Sveiki	ir	ne	vieniši	būdami	gal	nerastume	
kūrybai	laiko?“

„Kodėl taip atsitiko 
su manimi?“

	 Vaikystę	 ir	 jaunystę	 praleidusi	 Panevėžio	 rajone,	
Raguvos	miestelyje,	Nijolė	įstojo	į	tuometę	Lietuvos	žemės	
ūkio	 akademiją	 ir	 sėkmingai	 ją	 baigė.	 Linksma,	 darbšti,	

Stebuklų be darbo 
nebūna

Zita Nijolė jaunystėje
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simpatiška	sportininkė,	lengvaatletė,	įvairiausių	spartakiadų	
dalyvė	ir	prizininkė,	stuburą	susilaužė	slidinėdama,	įkopusi	į	
dvidešimt	šeštuosius	savo	gyvenimo	metus.	Nuo	tada	viskas	
radikaliai	pakito:	ligoninės,	sanatorijos,	galiausiai	–	neįgaliųjų	
vežimėlis...
	 „Dažnai	pagalvoju:	kodėl	taip	nutiko	man,	kuo	nusikaltau	
šiam	pasauliui?	–	klausia	Nijolė.	–	Gal	kada	nors	netinkamai	
pasielgiau,	kad	likimas	buvo	toks	negailestingas?	Nors,	atrodo,	
visada	gyvenau	pagal	Dešimtį	Dievo	įsakymų...“
	 Patirta	trauma	buvo	ta	riba,	kuri	visam	laikui	padalijo	
moters	gyvenimą	į	dvi	dalis.
	 „Likimas	tartum	koks	piktasis	burtininkas	sudėliojo	
mano	dienas	ir	darbus	į	atskiras	lentynėles,	o	paskui	nusisuko	ir	
paliko:	žinokis!	–	filosofuoja	Nijolė	ir	atvirai	prisipažįsta	esanti	
anaiptol	ne	vienišė.	–	Šeima	ir	namai	–	mano	gyvenimo	pagrin-
das.	Aš	negaliu	nesisukti	namų	rutinoje,	man	nuolatos	reikia	ką	
nors	„prisigalvoti“	–	nesvarbu,	ar	tai	būtų	skiautinio	ornamentas,	
mezginio	raštas	ar	modelis,	o	gal	tik	keistokas,	staiga	į	galvą	
šovęs	patiekalo	receptas...“

„Kad būtų gražu 
ir darnu...“

	 Nijolė	sakosi	labai	mylinti	gamtą.	Anksti	pavasarį	pražy-
dęs	šalpusnis	jai	–	tikras	džiaugsmas.	Pienės,	ramunės	–	mėgs-
tamos	gėlės.
	 „O	kokie	gražūs	cukinijų	žiedai,	–	tikina	kaimynė.	–	Tai	
tobula,	nepakartojama.	Aš	ir	nekopijuoju	gamtos,	nes	joks	žmo-
gus	to	negebėtų	padaryti.“

BŪkiM PažĮsTaMi
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asociacijose

	 Kai	Nijolė	turėjo	sodą,	visas	vasaras	leisdavo	tenai.	
Ją	džiugino	gėlės,	kiti	augaliukai.	Kiekviena	švariai	nura-
vėta	lysvė	ramindavo...	Deja,	taip	jau	nutiko,	kad	sodo	teko	
atsisakyti.
	 „Užtat	atsirado	knyga	„Skiautiniai	Lietuvoje“,“	–	šyp-
sosi	tautodailininkė.
	 Skiautinių	meno	Nijolės	niekas	nemokė,	tačiau	rankdar-
bius	ji	mėgo	nuo	vaikystės.	Tapusi	neįgalia,	pasinėrė	į	juos	visa	
širdimi:	mezgė,	nėrė,	siuvinėjo,	pynė	juostas,	audė	mažus	gobe-
lenus,	darė	gintaro	papuošalus.	Tuo	būdu	moteris	prisidurdavo	
prie	menkutės	pensijos.
	 Dalyvavusi	daugybėje	parodų,	Zita	Nijolė	Družinskaitė	
1979	metais	buvo	priimta	į	Tautodailininkų	sąjungą.
	 Skiautiniais	ji	susidomėjo	kiek	vėliau,	paskatinta	drau-
gės	amerikietės	Inos	Nenortienės.	Jau	1989-aisiais	menininkė,	

Su mama ir seserimi
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paakinusi	dar	keletą	moterų,	
įkūrė	 „Rūtos“	 skiautinių	
klubą,	 kuriam	 dvidešimt	
metų	vadovavo.
	 Dabar,	 kai	 sodas,	 kuris	
kažkada	teikė	tiek	gerų	emo-
cijų,	Nijolei	–	jau	tik	prisimi-
nimas,	guodžia	daugiabučio	
namo	trečiajame	aukšte	ant	
palangių	vešliai	 augančios	
sanpaulijos.
	 „Kiekvienas	mūsų	turime	
kažkuo	rūpintis,	–	sako	kai-
mynė,	kuria	aš	labai	didžiuo-
juosi.	 –	Kai	 žmogui	nieko	
kita	 nebelieka,	malonumą	
teikia	bent	jau	tie	mažutėliai	
žiedeliai,	kuriuos	reikia	pri-
žiūrėti,	palaistyti...“

„Nemoku sėdėti 
rankas sudėjusi...“

	 Į	knygą	„Skiautiniai	Lietuvoje“	Nijolė	sudėjo	per	100	
spalvotų	skiautinių	nuotraukų	su	brėžiniais	ir	aprašymais,	kaip	
juos	siūti.	Tai	nepaprastai	graži	knyga.
	 Mano	paklausta,	kaip	ji	geba	kurti	tokius	stebuklus,	Nijolė	
atsakė:	„Stebuklų	be	darbo	nebūna.	O	aš	tikrai	nemoku	sėdėti	rankas	
sudėjusi.	Dirbu	daug	ir	dirbti	man	patinka...	Dar	pridedu	truputėlį	
kantrybės,	todėl	ir	sukuriu	kažką,	kam	Dievas	davė	gabumų...“

Knyga, dėl kurios teko atsisakyti 
didžiausio džiaugsmo – sodo...

BŪkiM PažĮsTaMi
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	 Nijolė	 mane	
patikina,	kad	kiekvie-
nas	žmogus	gyvenime	
turi	susirasti	jam	skir-
tąją	nišą	–	štai	tada	ir	
galima	šį	bei	 tą	gero	
nuveikti.
	 „Ypač	svarbu,	
kad	mielą	užsiėmimą	
turėtų	neįgalus	 žmo-
gus,	–	sako	 ji.	–	Nes	
darbas,	kūrybinė	veikla	
leidžia	bent	 iš	dalies	
užmiršti	savo	didžiąją	
bėdą	ir	suteikia	gyve-
nimui	prasmę.“
	 Mintyse	pridu-
riu:	o	dar	labai	svarbu	
parodyti,	 ką	 sugebi,	
visuomenei.
	 Nijolė	 tą	 pui-
kiai	 supranta,	 todėl	
skatino	„Rūtos“	klubo	
nares	dalyvauti	parodose,	pati	surengė	per	10	personalinių	pa- 
rodų.	Nijolės	skiautiniais	žavėjosi	tiek	Lietuvos,	tiek	ir	užsienio	
publika.	2000-aisiais	metais	kūrėja	buvo	priimta	į	Europos	skiau-
tinių	asociaciją.	Ar	galėjo	būti	kitaip?	Juk	Nijolė	1994-aisiais	
laimėjo	Jungtinių	Tautų	Organizacijos	penkiasdešimtmečio	
proga	skelbtą	konkursą,	nors	pateikė,	regis,	tik	nediduką	tauti-
nių	motyvų	darbelį.	Nuo	tada	suvalkietiškų	prijuosčių	pagrindu	
sukurtas	Nijolės	kūrinėlis,	 įpintas	 į	didžiulį	sukomponuotą	
kilimą,	kabo	JTO	būstinėje	Niujorke	ir	reprezentuoja	Lietuvą.	

Ruošiantis vienai iš personalinių parodų
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„Kaip bebūtų sunku, 
o gyventi įdomu...“

	 Nijolė,	nors	juda	tik	neįgaliųjų	vežimėliu,	dešimt	metų	
atsidavusiai	slaugė	savo	mamą,	sergančią	Parkinsono	liga.	Dabar	
mamos	nebėra,	tad	neįgalios	moters	vienatvės	gniaužtai	tik	dar	
labiau	aštrina	netekties	skausmą.	Vis	dėlto	Nijolė	į	viską	žvelgia	
filosofiškai.
	 „Žmogaus	gyvenimas	su	mirtimi	juk	nesibaigia,	–	įsitikinusi	
moteris.	–	Sielos	ir	proto	energija	tikrai	lieka.	Argi	žmonija	būtų	galė-
jusi	tiek	daug	pasiekti,	jeigu	sykiu	su	kūnu	mirtų	ir	mūsų	protas?“
	 Nijolės	nuomone,	neįgalumas	neatleidžia	nuo	pareigos	
mylėti	artimą.	Ji	mano,	kad	neįgaliems	vaikams,	kurių	negalia	
leidžia	ugdyti	savarankiškumą,	nereikia	sukurti	šiltnamio	
sąlygų	–	jie	turi	išmokti	apsitarnauti	patys.
	 „Tėvai	 juk	ne	 amžini,	 –	 sako	 ji.	 –	
Ateis	toks	laikas,	kai	viską	reikės	daryti	
patiems.	Dar	daugiau	–	gal	reikės	ir	
pasiligojusiais	tėvais	pasirū-
pinti!	Tam	reikia	ruoš-
tis	iš	anksto.“

Zitos Nijolės 
Družinskaitės albumo 
ir Gasparo Aleksos J. 

nuotraukos

BŪkiM PažĮsTaMi
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PaTiRTYs

Dorotėja	VAŠKELIENĖ

 

Išgąsčio pilnos akys

	 Vakarais	 ilgai	 neužmigdavau,	 vis	 pykdavau	 ant	
artimųjų	dėl	įvairiausių	nuoskaudų.	Gerdavau	nervus	rami-
nančius	vaistus.	Rytą,	vos	pakirdusi,	puldavau	prie	tablečių	
maišelio.	Smilkiniuose	pradėdavo	kalti	pulso	plaktukai,	
imdavo	baimė,	trūkdavo	oro.	Galvoje	sukdavosi	vienintelė	
mintis:	kuo	greičiau	išgerti	kraujo	spaudimą	mažinančių	
vaistų!	Insulto	baimė	žvelgė	į	mane	iš	visų	kambario	ker-
čių.	Nenurimdavau	net	dirbdama.	Geriau	pasijusdavau	po	
nesunkaus	fizinio	darbo.	Padidėjusio	kraujo	spaudimo	liga	
tapo	mano	gyvenimo	neatskiriama	dalimi.	Lankydamasi	pas	
šeimos	gydytoją	ir	šnekėdama	su	konsultantais	kardiologais	
supratau,	kad	šios	ligos	išgydyti	neįmanoma.	Dešimt	metų	
kariauju	su	padidėjusiu	arteriniu	kraujospūdžiu	(toliau	–	
AKS)	–	mano	baimių,	piktumų,	blogos	nuotaikos,	galvos	
skausmų	ir	svaigimų	priežastimi...

Stenkitės kuo 
daugiau sužinoti 
apie savo 
negalią
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Svarbūs klausimai 
ir abejonės

	 Laikui	bėgant,	apsipratau	su	liga	ir	pradėjau	ieškoti	
atsakymo	į	klausimą,	kodėl	mane	vargina	padidėjęs	kraujo	

spaudimas?	 Taip	 pat	
pradėjau	abejoti	šeimos	
gydytojo	nuomone,	kad	
man,	šešiasdešimtmetei,	
AKS	turėtų	būti	120/80	
mm	gyvsidabrio	stulpe-
lio.	Ir	turėjau	tam	prie-
žasčių	–	 esant	 tokiam,	
„normaliam“	AKS,	jaus- 
davau	silpnumą,	svaig-
davo	galva.	

	 Žinoma,	supratau,	kad	AKS	pakilus	iki	200/110	būtina	
skubi	pagalba,	antraip	įvyks	insultas.	Bet	klausiau	savęs:	ar	
tikrai	privalau	kraujo	spaudimą	„numušinėti“	iki	120/80?	Ar	
nuolatinis	kraujospūdžio	mažinimas	toks	svarbus?	
	 Dar	išsiaiškinau,	kad	insultas	skirstomas	į	dvi	rūšis:	
hemoraginį,	kai	kraujas,	plyšus	kraujagysliukei,	išsilieja	į	
smegenų	audinius,	ir	išeminį	–	ūmiai	dėl	smulkios	arterijos	
spazmo	pritrūkus	kraujo	kažkuriai	smegenų	daliai.	Medicinos	
statistikos	duomenimis,	iš	šešių	insultų	tik	vienas	įvyksta	dėl	
kraujo	išsiliejimo.	Visi	kiti	penki	–	dėl	galvos	kraujagyslių	
spazmų.	
	 Norėjau	rasti	atsakymą	į	svarbius	klausimus:	kas	regu-
liuoja	mūsų	kraujospūdį	ir	ar	gali	sukelti	pavojų	sveikatai	vais-
tais	sumažintas	AKS?	

PaTiRTYs
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Naujos žinios 
apie pavojų

	 Neseniai	perskaičiau	įdomią	profesorius	Peterio	Roth- 
wello,	Oksfordo	universiteto	Kovos	su	insultu	tyrimų	centro	
vadovo,	informaciją.	Jis	įsitikinęs,	kad	žmonės	neteisingai	ver-
tina	savo	kraujospūdžio	matavimo	rezultatus.	Ilgus	metus	buvo	
manyta:	kuo	aukštesni	kraujospūdžio	rodikliai,	 tuo	didesnė	
insulto	rizika.	Iš	tikrųjų	kur	kas	didesnį	pavojų	kelia	visai	kitas	
veiksnys	–	tai	stiprūs	svyravimai	tarp	AKS	rodiklių,	fiksuojamų	
kas	valandą,	kas	dieną.	Profesoriaus	nuomone,	kraujo	spaudimo	
„šokinėjimai“	yra	kur	kas	pavojingesni,	nei	stabiliai	(iki	protin-
gos	ribos)	padidėjęs	kraujospūdis.	
	 Jeigu	vargina	ši	liga,	būtina	nuolatos	stebėti	savijautą	ir	
per	dieną	keletą	kartų	pasimatuoti	AKS,	susiskaičiuoti	širdies	
susitraukimų	ir	kvėpavimų	dažnį.	

Ar retas kvėpavimas 
mažina AKS?

	 Į	šį	klausimą	atsakyti	nesunku.	Tikriausiai	esate	girdėję	
psichologų	patarimą:	jeigu	jus	kas	nors	įžeidė	ir	ūmiai	supy-
kote,	nepasiduokite	blogoms	emocijoms,	bandykite	nurimti,	
susikoncentravę	į	savo	kvėpavimą	–	iškvėpkite	ir	įkvėpkite	
ir	po	kiekvieno	 įkvėpimo	bei	 iškvėpimo	keletą	sekundžių	
sulaikykite	kvėpavimą.	Galva	taps	skaidresnė,	pyktis	nuslops.	
Kodėl?	
	 Pasitarę	su	gydytoju,	pabandykite	ir	jūs	ypač	tie,	kuriuos	
vargina	padidėjęs	AKS,	atlikti	panašų	pratimą.	Šį	bandymą	

PaTiRTYs
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gali	atlikti	kiekvienas	žmogus,	net	ir	vartojantis	vaistus	„nuo	
spaudimo“.	Geriausia	tą	išbandyti	prieš	išgeriant	eilinę	vaistų	
dozę.	Pamatuokite	AKS	ir	stebėkite	savo	kvėpavimą.	Po	kiek- 
vieno	įkvėpimo	ir	iškvėpimo	darykite	pauzę	(5–10	sek.	po	
iškvėpimo	ir	10–15	sek.	po	įkvėpimo).	Po	penkiolikos	minučių	
pasimatuokite	AKS	ir	pamatysite,	kad	jis	sumažėjęs.	Kodėl	be	
vaistų	sumažėjo	AKS?

Apie deguonį ir anglies 
dvideginį

 
	 Pasak	mokslininkų,	per	parą	mūsų	AKS	keičiasi,	kei-
čiantis	smulkiausių	arterijų	spindžiui.	Jis	gali	keistis	nuo	3	
iki	10	kartų,	priklausomai	nuo	emocijų	ir	fizinio	krūvio.	Dir-
bant	fiziškai,	raumenims	reikia	daugiau	energijos	ir	maisto	
medžiagų,	todėl	AKS	pakyla.	Patiriant	stresą,	kraujyje	padidė-
jusi	adrenalino	koncentracija	susiaurina	arterijas	ir	AKS	taip	
pat	pakyla.
	 Žinome,	kad	deguonis	labai	reikalingas	mūsų	orga-
nizmo	ląstelėms.	Bet	sunku	suvokti,	kad	kvėpuodami	vien	
tik	deguonimi,	jau	po	kelių	minučių	nustotume	kvėpavę,	nes	
galvos	smegenyse	esantis	ir	kvėpavimo	organus	valdantis	
centras	„sustabdytų“	plaučių	raumenų	susitraukimus.	Kvė-
puojamame	ore	būtinai	turi	būti	anglies	dvideginio,	kuris	
yra	kvėpavimo	centro	natūralus	dirgiklis.	Taip	pat	išsiaiš-
kinta,	kad	anglies	dvideginis	–	svarbiausias	arterijų	diametro	
reguliatorius.
	 Jeigu	anglies	dvideginio	koncentracija	arteriniame	
kraujyje	yra	normali,	normalus	ir	AKS.	Mūsų	bandymo	metu,	
po	kiekvieno	iškvėpimo	ir	įkvėpimo	sulaikydami	kvėpavimą	
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padidinome	anglies	dvideginio	kiekį	kraujyje	ir	dėl	to	išsi-
plėtė	arterijos	ir	AKS	sumažėjo.

Svarbiausia – pusiausvyra

	 Priešingai:	padažnėjus	kvėpavimui,	kraujyje	didėja	
deguonies	ir	sumažėja	angies	dvideginio	koncentracija,	todėl	
arterijos	susitraukia.	Susiaurėjus	arterijoms	galvos	smegenyse,	
jose	sumažėja	kraujotaka,	smegenys	badauja.	Galvos	smegenų	
kamiene	esantis,	kraujagysles	valdantis	ir	reguliuojantis	jų	
diametrą	centras,	prasidėjus	smegenų	badui,	per	nervų	laidus	
„įsako“	kraujagyslėms	susitraukti.	Ypač	greitai	susitraukia	
pilvo	ertmės	organus	krauju	aprūpinančios	arterijos.	Tuomet	
AKS	pakyla,	smegenys	gauna	pakankamai	kraujo.	Reikėtų	
manyti,	kad	chroninis	smegenų	badas	provokuoja	nervų	sis-
temos	apkrovimą,	kas	ir	nulemia	padidintą	AKS.	Vadinasi,	
kaitalioti	fizinį	ir	protinį	darbą	tiesiog	būtina.

Gydytojas turėtų 
paaiškinti

	 Gydytojai	skundžiasi,	kad	jie	dėl	įvairiausių	„popierių“	
rašymo	mažai	laiko	gali	skirti	pašnekesiui	su	pacientais.	Mūsų	
interesas	–	kuo	daugiau	susižinoti,	kodėl	būtent	šitie	vaistai	
mums	skiriami,	kaip	jie	veikia,	kokias	komplikacijas	gali	sukelti,	
kada	ir	kaip	juos	vartoti.	
	 Ligos	pradžioje	daug	kas	buvo	neaišku	ir	man.	AKS	
„šokinėdavo“	nuo	aukštų	iki	žemų	rodiklių,	dažnai	sutrik-
davo	miegas.	Pabusdavau	vidurnaktį	ir	iki	ryto	vartydavausi,	
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arba	vakare	ilgai	neužmigdavau,	pradėdavo	kamuoti	mintys	
apie	mirtį.	
	 O	būdavo	taip.	Pasimatuoju	AKS	rytą	–	normalus	–	 
130/75.	Vaistų	negeriu.	Po	pietų	jis	jau	170/95.	Išgeriu	vais-
tus,	vakare	vėl	spaudimas	normalus,	tai	vaistų	negeriu.	Prieš	
miegą	nei	iš	šio,	nei	iš	to	padažnėja	pulsas,	bijau	nemigos,	
vėl	AKS	pakyla.	Iš	pradžių	nesupratau,	kad	vaistus	būtina	
vartoti	nuolatos,	nežiūrint,	aukštas	ar	žemas	AKS.	Tik	išsi-
kalbėjusi	su	panašaus	likimo	žmogumi,	sužinojau	šią	paprastą	
paslaptį.	

Visados išsiaiškinkime 
priežastis

	 Jokiu	būdu	nesiūlau	patiems	gydytis,	tačiau	išsiaiškinti	
savo	ligos	priežastis	ir	suprasti	gydymo	būdus,	privalome.	Trys	
svarbios	mano	negalios	priežastys	priklausė	tik	nuo	manęs.	
	 Savijauta	pagerėjo,	kai	mečiau	rūkyti.	Tapau	žvalesnė,	bet	
papilnėjau,	svoris	užaugo	net	dešimčia	kilogramų.	Pradėjau	tikrą	
karą	su	savo	svoriu.	Išbandžiau	net	ir	gydymą	badu.	Pirmą	kartą	
badavau	penkias	dienas.	Apsidžiaugiau,	nes	vėl	pradėjau	sverti	
mažiau.	Po	pusės	metų	vėl	badavau	septynias	dienas.	Sumažėjo	
ir	svoris,	ir	AKS.	Atkreipiau	dėmesį,	kad	netekus	10	kilogramų,	
sistolinis	AKS	sumažėja	apie	10	padalų,	o	diastolinis	–	tampa	
normalus.	Bėda	ta,	kad	man	suku	išlaikyti	normalų	svorį.	Mano	
ūgis	170	cm,	o	kūno	svoris	80	kg.	Kai	sveriu	65	kg,	apsieinu	be	
vaistų.	
	 Kita	mane	varginanti	padidinto	AKS	priežastis	–	jautri	
nervų	sistema	ir	smulkūs	dažni	stresai	bei	poilsio	trūkumas.
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Ar medicina
aklavietėje?

	 Tikriausiai	–	ne!	Bėda,	kad	gydytojai	mažai	šnekasi	su	
pacientais,	neišaiškina	pačioje	pradžioje	ligos	priežasčių.	Pavyz-
džiui,	kuris	gydytojas	 rūkoriui	
drįsta	pasakyti,	 jog	rūkydamas	
ir	gerdamas	AKS	mažinančius	
vaistus,	žmogus	žaidžia	ruletę	iš	
savo	gyvybės.	Kraujagyslės	kas-
dien	„tampomos“	–	nikotinas	jas	
susiaurina,	o	vaistai	praplečia	ir	
tirština	kraują.		
	 Kita	nelaimė,	kad	gydy-
tojai	gydo	ne	žmogų,	o	jo	širdį,	
jo	nervus	ir	taip	toliau.	Kardiolo-
gai,	kurių	specialybė	–	širdis	bei	
kraujagyslės,	kalba	apie	pavojų	
dėl	 padidinto	 AKS	 ir	 ragina	
žmogų	mažinti	jį	visais	įmano-
mais	būdais	iki	tam	tikros,	atvirai	kalbant,	niekam	nežinomos	
normos.	Neuropatologai,	kurių	specialybė	–	smegenys	ir	nervai,	
kalba	apie	„ligą,	sukurtą	gydytojų	rankomis“	t.y,	apie	smegenų	
išemiją	(tame	tarpe	ir	apie	insultą),	kurie	atsiranda	medikamen-
tais	sumažinus	AKS.	
	 Mano	patirtis	rodo,	kad	sergant	padidinto	AKS	liga,	
būtina	konsultuotis	ir	su	neurologu.

Tekstas iliustruotas interneto nuotraukomis
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Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	
klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS	

	 Norėčiau	sužinoti,	kodėl	trys	Evangelijų	autoriai	
ikonografijoje	vaizduojami	liūto,	veršelio	ir	erelio	gal-
vomis,	tiktai	Matas	pavaizduotas	kaip	žmogus,	–	klausia	
J.	M.	iš	Kauno	rajono.

	 Žmonija	nuo	pat	pradžios	gyvena	simbolių	ir	ženklų	
pasaulyje.	Ypatingai	simboliai	buvo	svarbūs	mažai	raštingoje	
aplinkoje.	Paprastiems	žmonėms	reikėjo	vienaip	ar	kitaip	paaiš-
kinti	ir	įstatymų	nuostatas,	ir	tikėjimo	tiesas.	Statomos	bažnyčios	
buvo	gausiai	dekoruojamos	freskomis,	paveikslais	ne	tik	dėl	to,	
kad	būtų	gražu,	bet	buvo	norima	taip	perteikti	Šventojo	Rašto	
istorijas	ir	tikėjimo	tiesas.	

Gyvename 
simbolių 
pasaulyje
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	 Išradus	knygų	spausdinimo	būdą	ir	vis	daugiau	žmonių	
išmokus	skaityti,	pradėta	mažiau	dėmesio	skirti	paveikslams.	
Dabar	naujai	statomi	maldos	namai	papuošiami	tik	vienu	kitu	
akcentu,	atsisakant	gausaus	puošimo.	
	 Vis	dėlto	Šventasis	Raštas	mums	kalba	simbolių	kalba.	
Ir	evangelistų	simboliai,	vaizduojami	nuo	IV	amžiaus,	išplaukia	
iš	Šventojo	Rašto	puslapių,	ypatingai	iš	Senojo	Testamento	Eze-
kielio	pranašystės	(Ez	1,	8–10),	kur	sakoma:	„Visi	keturi	gyvūnai	
turėjo	veidus	ir	sparnus.	Jų	sparnai	lietė	vienas	kitą.	Eidami	jie	
nesigręžiojo	–	kiekvienas	gyvūnas	ėjo	tiesiai	į	priekį.	Jų	veidai	
atrodė	šitaip:	visi	keturi	turėjo	žmogaus	veidą	(iš	priekio),	visi	
keturi	turėjo	liūto	veidą	dešinėje,	visi	keturi	turėjo	jaučio	veidą	
kairėje	ir	visi	keturi	turėjo	aro	veidą	(iš	nugaros)“.
		 Naujojo	Testamento	Apreiškimo	Jonui	knygos	(4,	7–8	)
sako:	„Pirmoji	būtybė	buvo	panaši	į	liūtą,	antroji	būtybė	panaši	
į	veršį,	trečioji	būtybė,	turinti	tarytum	žmogaus	veidą,	ketvirtoji	
būtybė	panaši	į	skrendantį	erelį.	Kiekviena	iš	keturių	būtybių	
turėjo	po	šešis	sparnus;	aplinkui	ir	viduje	jos	buvo	pilnos	akių.	Ir	
be	perstojo,	dieną	ir	naktį,	jos	šaukė:	„Šventas,	šventas,	šventas	
Viešpats,	visagalis	Dievas...“
		 Evangelisto	Mato	simbolis	–	žmogus,	kadangi	Mato	
Evangelijos	kilmė	siekia	Kristaus	giminę.	Matas,	buvęs	mui-
tininkas,	praėjus	maždaug	dvylikai	metų	po	Viešpaties	mirties,	
ketindamas	keliauti	į	misijas	po	kitas	šalis,	sumanė	užrašyti	tai,	
ką	buvo	matęs	ir	girdėjęs	apie	Viešpaties	gyvenimą,	kad	visa	kas	
išliktų	žydų	bendruomenių,	kurioms	jis	skelbė	Gerąją	Naujieną,	
atmintyje.	Taip	atsirado	pirmoji	Evangelija.	Savo	pasakojimą	
Matas	pradėjo	Jėzaus	genealoginiu	medžiu,	kad	parodytų,	kaip	
jame	išsipildė	išrinktosios	tautos	pranašystės	ir	lūkesčiai.	Mene	
Matas	pateikiamas	arba	kaip	evangelistas,	arba	kaip	apaštalas.	
Pirmuoju	atveju	jis	sėdi	prie	stalo	ir	rašo	Evangeliją,	o	angelas	
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vedžioja	jo	ranką	ar	laiko	rašalinę.	Antru	atveju	jis	vaizduoja-
mas	laikąs	savo	nukankinimo	įrankį	(ietį,	kardą	ar	alebardą).	
Menininkai	yra	Matą	tapę	arba	lipdę	ir	su	pinigine	ar	taupykle	
rankose,	pamenant	jo	ankstesnę	profesiją.	Vėlyvaisiais	viduram-
žiais	Matas	kai	kur	vaizduotas	su	akiniais.	
	 Evangelisto	Morkaus	simbolis	–	liūtas.	Tai	stiprybės	ženk- 
las.	Morkus	buvo	pirmojo	apaštalo	–	Petro	–	mokinys.	Lydėda-
mas	Petrą,	Morkus	atsidūrė	Romoje	ir	romiečiams	parašė	savo	
Evangeliją.	
	 Morkaus	evangelija	pradedama	tyruose	šaukiančiojo	
balsu.	Tai	 aliuzija	 į	 riaumojantį	 liūtą.	Tekste	dominuoja	
Jėzaus	Kristaus	kaip	Dievo	Sūnaus	didybė.	Morkus	buvo	
žydas,	matęs	Jėzuje	Mesiją	–	žydų	tautos	liūtą,	kurį	skelbė	
pranašai.
	 Evangelisto	Luko	simbolis	–	jautis,	nes	Evangeliją	jis	
pradeda	epizodu,	kaip	Zacharijas	Šventykloje	atnašauja.	Jautis	
buvo	aukos	gyvulys.	Lukas	mato	Jėzų	kaip	auką	už	visą	pasaulį.	
Lukas	taip	pat	žinomas	ir	kaip	mėsininkų	bei	knygrišių	globė-
jas.	VI	amžiuje	atsirado	legenda,	kuri	teigia,	kad	Lukas	nutapė	
keletą	Mergelės	Marijos	portretų,	todėl	yra	laikomas	ir	meni-
ninkų	globėju.	Manoma,	kad	jis	aplankė	septyniasdešimtmetę	
Mariją	Jeruzalėje	ir	iš	jos	sužinojo	detalių	apie	Jėzaus	gimimą.	
Kadangi	šv.	Lukas	buvo	gydytojas,	tai	dar	laikomas	ir	gydytojų	
globėju.	
	 Šv.	Luko	simbolis	yra	ir	Švč.	Mergelės	Marijos	paveiks-
las.	Prie	atvaizdo	dažnai	būna	lotyniškas	įrašas,	paprastai	atvers-
toje	knygoje	ar	pergamento	ritinėlyje:	„Fuit	in	diebus	Herodis	
regis	Iudeae	sacerdos“	(„Judėjos	karaliaus	Erodo	dienomis	
gyveno	kunigas“	(Lk	1,	50)).	
		 Apaštalas	Jonas	–	mylimiausias	Jėzaus	mokinys.	Jo	sim-
bolis	–	erelis,	nes	tarsi	erelis	jis	pakilo	į	aukštybes,	nukreipė	
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akis	į	Dievą	ir	kontempliavo	dvasinį	Dievo	gyvenimą.	Erelis	
gali	pakilti	aukščiau	už	visus	paukščius.	Sakoma,	kad	iš	visų	
paukščių	tik	vienas	erelis	gali	žiūrėti	tiesiai	į	saulę.	Dvasios	
šviesos	dėka	suvokdamas	kai	kuriuos	Dievo	esminius,	įstabiai	
aiškiai	išreikštus	bruožus.	Šv.	Jonas	Evangelijoje	rašo	(Jn	1,	1):	 
„Pradžioje	buvo	Žodis.	Tas	žodis	buvo	pas	Dievą,	ir	Žodis	buvo	
Dievas.“	
	 Šia	gilia	įžvalga	Jonas	pradeda	savo	Evangeliją.	Ne	
kas	kitas,	o	Jonas	labai	paprastai,	bet	taikliai	apibūdino	Dievą,	
sakydamas,	kad	Jis	yra	Meilė.	Tuo	pralenkė	visus	iškiliausius	
filosofus.
	 Kartais	Jonas	vaizduojamas	laikantis	knygą	ar	taurę	su	
gyvate.	Jis	yra	teologų,	rašytojų	bei	visų,	prisidedančių	prie	
knygų	leidybos	globėjas.	
	 Įdomiai	evangelistų	simbolius	paaiškina	XIII	amžiaus	
rašytojas	Jokūbas	Voraginietis,	savo	„Aukso	legendoje	arba	
šventųjų	skaitiniuose“:	„Pasak	Jeronimo,	Matas	vaizduojamas	
žmogumi,	nes	ypač	apsistoja	ties	Kristaus	žmogiškumu,	Lukas	
vaizduojamas	veršiu,	nes	pasakoja	apie	Kristaus	kunigystę,	Mor-
kus	–	liūtu,	nes	akivaizdžiau	rašo	apie	prisikėlimą	(kalbama,	kad	
liūtų	mažyliai	iki	trečios	dienos	guli	it	negyvi,	o	trečią	dieną	juos	
pažadina	liūto	riaumojimas);	liūto	pavidalas	jam	priskiriamas	ir	
dėl	to,	kad	savo	Evangeliją	jis	pradeda	riaumojančiu	pamoksla-
vimu.	Jonas	vaizduojamas	aukščiau	už	kitus	skrendančiu	ereliu,	
nes	rašo	apie	Kristaus	dieviškumą.	Beje,	Kristus,	apie	kurį	jie	
rašo,	buvo	visos	šios	keturios	būtybės:	Jis	buvo	žmogus,	gimęs	
iš	Mergelės;	aukojamas	veršis	–	per	savo	kančią;	liūtas	–	per	
prisikėlimą,	o	erelis	–	įžengdamas	į	dangų“.
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Loreta	CIKAITĖ

Klausimų daug, 
o atsakymas tas pats?

	 Metų	pabaigoje	žurnale	išsivystė	atvira	diskusija	apie	
Lietuvos	neįgaliųjų	sporto	federacijos	veiklą.	Kokios	proble-
mos	kamuoja	Federaciją?	Ar	jos	veiklos	kritika	pagrįsta?	Kokie	
neįgaliųjų	sporto	klubų	tikslai:	jaustis	pilnaverčiais	partneriais	
Lietuvos	sportiniame	gyvenime	ar	toliau	grimzti	į	saviveiklinį	
lygį?	
	 Ar	Lietuvos	neįgaliųjų	sporto	politikoje	klubai	ir	Fede-
racija,	kurios	veiklos	prioritetas,	kaip	teigiama,	–	profesionalaus	
sporto	ugdymas,	čempionatų	ir	kitų	sportinių	varžybų	organi-
zavimas	ir	informacijos	sklaida,	viską	daro,	kad	šie	teiginiai	
netaptų	tik	tuščiai	skambančiomis	frazėmis?	
	 Ar	tinkamai	organizuojamos	sportinės	varžybos	ir	čem-
pionatai,	kodėl	toleruojamos	prastai	organizuojamos	sporto	
varžybos	ar	nederamas	sportininkų	elgesys?	
	 Į	šiuos	ir	daugybę	kitų	klausimų	bandyta	atsakyti	sausio	
18-ąją	Lietuvos	neįgaliųjų	sporto	federacijos	ataskaitinėje	rinki-

Ar kritika pakeis 
padėtį neįgaliųjų 
sporte?



39

sPoRTas

minėje	konferencijoje,	kurios	metu	pareikšta	daug	kritikos.	Taip	
pat	įvertinta	ketverių	metų	veikla.	
	 Kritikos	ir	jausmingų	pasisakymų,	kaip	minėta,	netrūko	ir	
tai	džiugina,	nes	ginčuose,	diskusijose	gimsta	tiesa.	Kitai	ketve-
rių	metų	kadencijai	išrinktas	tas	pats	Federacijos	prezidentas	ir	
patvirtintas	beveik	tas	pats	komitetas.	Peršasi	išvada:	gal	Federa-
cijos	prezidento	Anatolijaus	Čupkovo	mintis,	jog	„kritikuojama	
tik	tada,	kai	dirbama“,	teisinga?	

	 Anatolijus	ČUPKOVAS
	 Lietuvos	neįgaliųjų	sporto	federacijos	prezidentas: 
	 „Blogybė	ta,	jog	nėra	valstybinės	neįgaliųjų	sporto	
politikos...“

	 Blogybė	 ta,	 jog	
mūsų	 šalyje	 nėra	 ben-
dros	 sporto	 politikos,	
valstybinės	 politikos.	
Bent	aš	bent	apie	tokią	
nieko	nežinau.	
	 Kiek	 valstybė	
įdeda	 pinigų,	 tiek	 ir	
gauna	medalių.	Negalima	
reikalauti	iš	žmonių,	kad	
jie	padarytų	stebuklą.	
	 Stebėdami	pasau-
lyje	rengiamus	čempiona-
tus	matome,	kokia	stipri	
sportininkų	motyvacija,	
kokios	jiems	sudarytos	sąlygos.	Aš	dirbau	vieną	kadenciją	ir	galiu	
pasakyti:	kai	pirmą	kartą	su	krepšinio	komanda	nuvykome	į	Airiją	

Ar kritika pakeis 
padėtį neįgaliųjų 
sporte?
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ir	galėjau	palyginti	mūsų	rinktinę	su	kitų	šalių	rinktinėmis,	man	
suskaudo	širdį	tikrai	ne	dėl	mūsų	sportininkų	neprofesionalumo,	
nes	rinktinė	užėmė	antrąją	vietą.	Tuomet	daviau	sau	žodį,	jog	
mūsų	rinktinės	ateityje	važiuos	į	varžybas	deramai	sukomplek-
tuotos,	ir	tai	įgyvendinau.	
	 Apsilankiau	visuose	klubuose.	Deja,	šiandien	mūsų	klubai	
nėra	šiuolaikiški,	dirbama	senais	metodais,	trūksta	jaunimo.	Ne	
paslaptis,	yra	ir	piktų	žmonių,	tačiau	mano	nuomone,	svarbiausia	
nekonfliktuoti.	Atėjau	į	Federaciją	padėti	sportininkams,	o	ne	būti	
jų	viršininku.	Manau,	jog	nieko	blogo	per	tuos	metus	nepadariau.	
	 Džiaugiuosi	2011	metais	suorganizuotu	Europos	veži-
mėlių	krepšinio	C	diviziono	čempionatu.	Mes	įrodėme,	jog	
Federacija	pajėgi	organizuoti	tarptautinius	čempionatus.	Mūsų	
krepšinio	rinktinės	žaidėjai	žaidžia	kitų	šalių	rinktinėse	legio-
nieriais	ir	tai	gera	mokykla,	geros	patirtys.	Nors	finansavimas	
nėra	didelis,	sporto	klubų	entuziastų	dėka	mes	mėginame	spor-
tuoti,	tiesa,	ne	visada	tokiu	lygiu,	kokiu	norėtųsi.	
	 Grįžus	 iš	Londono	Parolimpinės	 olimpiados,	 buvo	
sulaukta	įvairių	vertinimų	dėl	pasiektų	rezultatų.	Mano	nuomone,	
žmonės	padarė	visa,	ką	galėjo.	Kitos	kadencijos	Federacijos	
komitetas	turėtų	rūpintis	papildomų	lėšų	pritraukimu	bei	prob- 
lemiškesnių	sporto	šakų,	kad	ir	tokių	kaip	tinklinis,	vystymu.

	 Vidas	STANKEVIČIUS
	 Sporto	ir	kūno	kultūros	departamento	vyr.	spe-
cialistas,	atsakingas	už	neįgaliųjų	sportą:
	 „Atskirkime,	kas	yra	profesionalus	sportas,	o	
kas	–	kūno	kultūra...“
 
	 Pasaulyje	neįgaliųjų	sportas	progresuoja	ir	eina	profesio-
nalumo	ir	meistriškumo	keliu.	Negalima	būtų	teigti,	jog	Lietuvoje	
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neįgaliųjų	sportui	skiriamos	
mažos	lėšos,	nes	skiriama	
1	milijonas	300	tūkstančių	
litų.	Tad	negalėtume	sakyti,	
jog	 lėšų	 stygius	 trukdo	
siekti	meistriškumo,	kuris	
vertinamas	pagal	iškovotų	
medalių	skaičių	–	juk	spor-
tininkams	skiriamos	1630	
litų	stipendijos	ir	laukiama	
rezultatų.	
	 Federacijos	 viena	
iš	pagrindinių	užduočių	ir	
tai,	ko	mes	iš	jos	tikimės	–	 
rinktinių	 atnaujinimas.	
Reikia	suprasti,	jog	pasaulyje	sportas	jaunėja,	o	mūsų	sporti-
ninkų	amžiaus	vidurkis	daugumoje	sporto	šakų	nuo	trisdešimt-
šešerių	iki	keturiasdešimties	metų.	
	 Federacijos	užduotis	–	organizuoti	rungtynes,	atrasti	
naujų	sportininkų.	Suprantama,	kai	mažai	organizuojama	var-
žybų,	nukenčia	meistriškumas,	bet	ar	būtina	jaunus,	dar	nieko	
neiškovojusius	sportininkus	siųsti	į	tolimas	ir	brangiai	kainuo-
jančias	keliones?	Gal	meistriškumo	ugdymui	tikslingiau	būtų	
organizuoti	daugiau	rungtynių,	kuriose	dalyvautų	kuo	daugiau	
aukšto	lygio	komandų?	
	 Siūlyčiau	reitinguoti	sporto	šakas,	kurios	reikalingiau-
sios,	taip	pat	–	organizuoti	visų	sporto	šakų	varžybas,	daryti	tą	
vieną	ar	dukart	per	metus.	Gal	taip	atrasime	naujų	talentų,	kurie	
ateis	į	profesionalų	sportą?	
	 O	dar	siūlau	Federacijoje	ir	klubuose	keisti	žmones.	Ar	
nenusibodo	Jums	dirbti	tiems	patiems,	negi	nėra	kitų?	

sPoRTas
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	 Mindaugas	BILIUS
	 Šiaulių	miesto	neįgaliųjų	sporto	klubo	„Šiaulietis“	
prezidentas:	
	 „Aš	už	bendrą	sportą	–	sveikųjų	ir	neįgaliųjų...“

	 Federacija	buvo	sukurta	tam,	kad	atsirastų	profesionalus	
sportas,	kad	žmonės	aktyvėtų.	Deja,	Federacijos	internetiniame	

puslapyje	 nerasime	 jokios	
informacijos	 apie	 rengiamas	
rungtynes	ar	Federacijos	veiklą.	
Mes	norime	būti	matomi,	tačiau	
patys	slepiamės.	
	 Turiu	pavydžių,	kad	ne- 
įgalūs	sportininkai	gali	rung-
tyniauti	su	sveikaisiais.	Tačiau	
tokiai	veiklai	turi	būti	rašomi	
projektai,	programos.	
	 Trūksta	neįgaliųjų	spor-
tinės	veiklos	sklaidos	respu-
blikinėje	 spaudoje	 ir	 už	 tai	
tikrai	 turėtų	 būti	 atsakinga	
Federacija.

	 Janina	POVILAITYTĖ
	 Vilniaus	miesto	Neįgaliųjų	sporto	ir	dienos	užim-
tumo	klubo	„Draugystė“	pirmininkė:	
	 „Mūsų	Federacija	atsiriboja	nuo	klubų...“

	 Federacija	turi	būti	atsakinga	ne	tik	už	žaidynių	organi-
zavimą	ir	patirtas	žaidėjų	traumas,	bet	ir	už	projektų	rengimą	
bei	informacijos	sklaidą.	Deja,	jokios	informacijos	Federacijos	
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internetiniame	puslapyje	mes	neatrasime,	nei	kada,	nei	kokios	
žaidynės	kur	vyko,	kas	nugalėtojai...	Tokios	informacijos	klubai	
neturi.	
	 Prieš	ketverius	metus	buvo	žadėta	ieškoti	galimybių	
projektams	finansuoti.	Deja,	per	tą	laiką	jokios	paramos	mes	
negavome.	
	 Manote,	pas	mus	vis-
kas	gerai	su	krepšiniu?	Deja.	
Du	 krepšinio	 respublikos	
čempionatai	vyko	nepritaiky-
tose	patalpose,	o	treniruočių	
salėse,	kur	nebuvo	vietos	net	
sekretoriatui,	neveikė	švies-
lentės...	Taip	 tikrai	 neturi	
būti.	
	 Federacija,	siųsdama	
sportininkus	 į	 Slovėniją,	
nepasivargino	pasidomėti,	
kokiomis	sąlygomis	gyvens	
sportininkai.	O	jie	iki	Slo-
vėnijos	vyko	autobusu,	ten	
gyveno	nepritaikytose	sąly-
gose.	Tai	žeidžia	sportininkų	
orumą.	
	 Negaliu	pasidžiaugti	Federacijos	organizuojamais	čem-
pionatais,	todėl	klubų	žmonės	nebenori	juose	dalyvauti	ir	mie-
liau	renkasi	klubų	organizuojamus	turnyrus.	Garbės	Federacijai	
nedaro	ir	elgesys	krepšininko	Manto	Panavo	adresu.	Jo	išsakyta	
asmeninė	nuomonė	virto	visa	grandine	persekiojimų	ir	skundų	
rašymu...
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	 Artūras	BUINEVIČIUS
	 Sportininkas:
	 „Federacija	turi	prisiimti	atsakomybę	už	orga-
nizuojamų	rungtynių	kokybę	ir	neigiamus	reiškinius	jų	
metu...“

	 Kodėl	klubai	turi	apmokėti	kelionę	į	turnyrą,	trenerių	
darbą,	o	nuvykę	sportininkai	atstovauja	ne	Lietuvos	rinkti-

nės	garbę,	bet	žaidžia	kitų	šalių	
komandose,	 kai	 namuose	 likę	
sportininkai	taip	ir	lieka	nežaidę?	
Taip	neturėtų	būti.	
	 Kritikuotina	ir	pati	čempio-
natų	organizacija,	kuomet	žaidimo	
laikas	išdėstomas	per	dvi	dienas	ir	
toleruojamas	girtavimas.	
	 Federacija	atsakinga	už	
sportinių	žaidynių	organizavimą.	
Visiškas	nonsensas,	kai	varžybos	
vyksta	nepritaikytose	erdvėse.	
Tad	apie	kokią	sportinių	žaidy-
nių	kokybę	galima	kalbėti?

	 Romaldas	BIČKAUSKAS
	 Kauno	plaukimo	meistrų	 ir	neįgaliųjų	klubo	
„Takas“	prezidentas:
	 „Skirkime	klubų	ir	draugijų	organizuojamas	spor-
tines	varžybas...“

	 Mes	 turime	griežtai	 atskirti	klubų	 ir	draugijų	orga-
nizuojamas	varžybas.	Vienos	gali	būti	mėgėjiškos,	o	klubų	–	 
tik	profesionalios.	
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	 Mano	nuomone,	tai	ką	
šiandien	daro	klubai,	yra	vien	
tik	imitacija.	Deja,	kol	nesu-
kursime	 aukšto	 lygio	 sporto	
mokyklų,	 tol	 neturėsime	 ir	
aukšto	lygio	meistrų.	
	 Plaukimo	sportas	bevil-
tiškai	sensta,	tad	nekorektiška	
kalbėti	apie	laimėjimus.
	 Federacijos	 įstatai	 –	
mūsų	„Šventasis	Raštas“,	blogi	
jie	 ar	 geri,	 tegul	 sprendžia	
konferencija.	

	 Kęstutis	SKUČAS
	 Kauno	jaunimo	su	negalia	rekreacijos	ir	sporto	
klubo	pirmininkas:
	 „Trūksta	bendros	politikos	jaunimo	klausimu...“ 

	 Pritariu	minčiai,	jog	plaukimo	profesionalumas	išaugęs.	
Plaukikų	gretos	turi	jaunėti.	Tačiau	prieštaraučiau,	jog	spor-
tas	pakankamai	finansuojamas.	
Užauginti	sportininką	reikalin-
gos	didžiulės	investicijos	ir	gera	
mokykla.	Sporto	departamente	
turėtų	būti	susirūpinta	bendros	
strategijos	visuose	sportiniuose	
lygiuose	kūrimu,	o	 šiuo	metu	
Lietuvoje	nėra	jaunųjų	sporti-
ninkų	rengimo	sistemos,	trūksta	
bendros	politikos.
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	 Irena	BURIM
	 Lietuvos	neįgaliųjų	sporto	federacijos	generalinė	
sekretorė:
	 „Tikrai	stengiamės	dalyvauti	visur,	kur	žmonės	gali...“ 

	 Už	tai,	kad	mūsų	sportininkai	sensta,	Federacija	tikrai	
nėra	atsakinga.	Juk	patys	matote,	kiek	mažai	klubuose	vaikų.	

Neįgaliųjų	 sportas	 sensta	 iš	
esmės	–	ir	sens	toliau.	
	 Sutinku,	jog	bendradarbia-
vimas	tarp	Sporto	departamento,	
mūsų	Federacijos	ir	Parolimpinio	
komiteto	turėtų	būti	artimesnis,	
kitaip	mes	nieko	nenuveiksime.	
	 Vis	 dėlto	 ne	 su	 visomis	
pastabomis	 galėčiau	 sutikti.	
Pavyzdžiui,	 įstatų	 keitimas	 –	
visus	jaudinusi	problema	–	yra	
pačių	 klubų	 prioritetas.	 Mes	
negalime	 inicijuoti	 įstatų	kei-
timo,	tai	turėjo	padaryti	klubai	ir	
pateikti	svarstyti	konferencijai.	

	 Dėl	sklaidos	informacinėse	priemonėse	galiu	atvirai	pasa-
kyti:	kreipiausi	į	laikraščio	„Sportas“	redakciją	ir	jie	atšovė,	jog	
nieko	bendra	su	neįgaliųjų	sportu	turėti	nenori...	O	dėl	turnyrų	
organizavimo,	manyčiau,	jūs	patys	galite	siūlyti	turnyrų	organi-
zavimo	laiką.	
	 Beveik	kiekvienas	kalbėjęs	pasisakė	ir	kritikavo	Parolim-
pinio	komiteto	veiklą.	Vasario	pabaigoje	bus	Lietuvos	parolim-
pinio	komiteto	ataskaitinė	konferencija,	tuomet	ir	derėtų	reikšti	
pastabas.	
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	 Algirdas	TATULIS
	 Alytaus	miesto	sportinio	sveikatingumo	klubo	
„Viltis“	pirmininkas:	
	 „Federaciją	reikia	keisti...“

	 Manau,	 kad	 Federaciją	
reikia	keisti.	Kasmet	kartojamos	
tos	 pačios	 klaidos.	 Sportinėms	
varžyboms	 kiekvienais	 metais	
teisėjauja	teisėjai	iš	Jurbarko,	kie-
kvienais	metais	jie	daro	klaidas,	
bet	 ir	vėl	kviečiami.	Sportinėse	
varžybose	leidžiama	dalyvauti	su	
džinsais,	pasitaiko	neblaivių.	Tad	
vieną	kartą	atskirkime,	ką	ir	kaip	
turėtų	organizuoti	Federacija,	 ir	
kokie	turėtų	būti	jos	prioritetai.	
	 Ar	Federacija	turėtų	nusileisti	iki	draugijų	organizuojamų	
sporto	žaidynių	lygio?	

Post scriptum

	 Išrinktas	naujas	Federacijos	vykdomasis	komitetas:	
Anatolijus	Čupkovas	(prezidentas),	Gintaras	Zavadckis	(vice-
prezidentas),	Bronislovas	Volbikas	–	Šiaulių	miesto	žmonių	su	
fizine	negalia	sporto	klubo	„Entuziastas“	pirmininkas,	Irena	
Sadauskienė	–	Kauno	krašto	invalidų	sporto	klubo	„Santaka“	
pirmininkė,	Rolandas	Baranauskas	–	Alytaus	apskrities	neįga-
liųjų	sveikatingumo	ir	sporto	klubo	„Alytupis“	pirmininkas,	
Modestas	Baltakis	–	Visagino	neįgaliųjų	sporto	klubo	„Visag-
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galis“	prezidentas,	Kęstutis	Skučas	–	Kauno	jaunimo	su	negalia	
rekreacijos	ir	sporto	klubo	„RSK“	pirmininkas	(nariai).
	 Atrodytų,	viskas	aišku,	visi	žino,	ko	trūksta,	kad	darbas	
sektųsi	geriau.	Tad	gal	ateis	laikas	visiems	vieningai	dirbti	viena	
kryptimi	ir	kurti	valstybinę	sporto	politiką,	nes	kas	kitas	gali	tą	
padaryti,	kad	ne	patys	neįgalieji?	

Autorės nuotraukos

Diskusijos nenutrūko ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 
ataskaitinei rinkiminei konferencijai pasibaigus. Iš kairės: Svajonė 
Merilienė, Anatolijus Čupkovas ir Algirdas Tatulis
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Vasaros kelionėms 
ruoškimės jau dabar
Laimonis	STARODUBCEVAS

Antrojoje „žemyno“ pusėje 

	 Kaip	jau	minėjau,	persikėlus	į	Klaipėdą	antrojoje	per-
kėloje,	paprasta	pasiekti	centrinį	dviračių	taką	Taikos	pros-
pekte.	Nuo	pačios	perkėlos	tako	nėra,	tačiau	plati	Agluonos	
gatvė	sutalpina	visus	važiuojančius	iš	kelto.	Gatvės	pakilimas	
į	viršų	iki	sankryžos	su	Minijos	gatve	atrodo	juokingas	po	
Naglio	kalno.	Na,	o	nuo	Minijos	gatvės	iki	Taikos	prospekto,	
iki	„Akropolio“	prekybos	centro	takai	įrengti	net	iš	abiejų	
gatvės	 pusių.	Visos	minėtos	 sankryžos	 su	 šviesoforais	 –	 
reguliuojamos.
	 Tačiau	yra	kur	kas	lengvesnis	būdas	patekti	į	Klaipėdą.	
Tereikia	pavažiuoti	dar	4	km	ir	be	vargų	atminsite	į	Smiltynę,	
prie	pirmosios	perkėlos.	Keltas	jus	perkels	į	Klaipėdą	ant	šiau-
rinio	Danės	upės	rago.	Iš	tenai	Danės	gatve	galima	pasiekti	
centrinį	dviračių	taką	Herkaus	Manto	gatvėje.	Net	nebereikės	
kirsti	Naujosios	Uosto	gatvės,	kurioje	dienomis	intensyvus	
judėjimas,	nes	po	Pilies	tiltu	neseniai	įrengtas	naujutėlaitis	dvi-
račių	takas	su	švelniais	nusileidimais	ir	pakilimais.	Tiesa,	takas	
po	tiltu	–	tik	vienam	dviračiui,	tad	pamačius	atvažiuojantįjį	iš	

Tęsinys. Pradžia – „Bičiulis“ Nr. 1
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priešingos	pusės	tektų	gestais	susitarti,	kuris	kuriam	užleidžia	
kelią.	Bet	tai	juk	–	jokia	problema!
	 Lieka	konstatuoti,	kad	iš	kelto	pirmojoje	perkėloje	galima	
saugiai	ir	patogiai	pasiekti	Klaipėdos	centrą	–	Atgimimo	aikštę,	
per	kurią	eina	centrinis	miesto	dviračių	takas.	Pervažiavus	auto-
mobilių	važiuojamąją	dalį	ir	pasukus	kairėn,	mes	patenkame	
ant	šio	tako,	žymimo	Nr.10,	ir	važiuodami	pro	Muzikinį	teatrą	
tęsiame	kelionę	šiaurės	kryptimi.

Kliūtys ir probleminės vietos

	 Klaipėdoje	dviračių	infrastruktūra	išvystyta	jau	gana	
neblogai.	Manau,	ženkliai	geriau,	nei	bet	kuriame	kitame	
Lietuvos	mieste,	 tačiau	 iki	vokiečių,	 tarkime,	mums	dar	
tolokai.	
	 Problemų,	žinoma,	nemažai:	netinkamas	ar	nepakan-
kamas	ženklinimas,	tako	„pradingimas“,	aukšti	šaligatvių	bor-
diūrai	ir	t.t.	Vis	dėlto	ratuoti	neįgalieji	Klaipėdoje	gali	važinėti	
savarankiškai.	Derėtų	tik	atminti,	kad	dviračių	takuose	yra	
dvi	probleminės	vietos:	tai	Herkaus	Manto	gatvės	viadukas	
ir	atkarpa,	kurioje	reikia	kirsti	Baltijos	prospektą.	Pirmuoju	
atveju,	take	Nr.	10,	Herkaus	Manto	gatvė	eina	po	viaduku,	o	
dviračio	takas	–	šaligatviu.	Nusileidimas	po	viaduku	ir	iškili-
mas	–	tik	laiptais.	Savarankiškai	neįgaliajam	šios	kliūties	tikrai	
neįveikti.	O	važiuoti	keturių	juostų	gatve	su	intensyviu	eismu	
nėra	saugu.	Tačiau	dabar	atsirado	alternatyva:	galima	sukti	į	
Lietuvininkų	aikštę,	o	iš	jos	į	kairę,	į	Šaulių	gatvę.	Gatvės	
pabaigoje	yra	naujas	modernus	pėsčiųjų	tiltas	per	geležinkelį.	
Nors	ir	sunkokai,	tačiau	ant	jo	galima	užvažiuoti	savarankiš-
kai,	ten	netgi	įrengtos	„gaudyklės“,	kaip	atskiros	„kišenės“	su	
turėklais,	kuriose	galima	sustoti	ir	pailsėti.
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	 Nusileidę	Įgulos	gatve	nuo	tilto	į	Kretingos	gatvę,	suk-
dami	į	kairę	vėl	galime	pasiekti	centrinį	dviračio	taką	Herkaus	
Manto	gatvėje.
	 Kita	probleminė	vieta	–	Taikos	ir	Baltijos	prospektų	
sankryža.	Ji	yra	žiedinė,	su	požeminėmis	perėjomis.	Bėda	čia	
panaši	–	laiptai.	Bet	turime	alternatyvą:	100	metrų	į	rytus	Balti-
jos	prospektu	yra	nereguliuojama	pėsčiųjų	perėja	–	per	3	vienos	
krypties	juostas,	žaliąją	zoną	ir	vėl	per	3	kitos	krypties	juostas.	
Toliau	šaligatvis	ir	dar	dvi	neintensyvaus	judėjimo	juostos.	Šali-
gatvis	blogas,	bordiūrai	aukštoki,	tačiau	judėti	įmanoma.	

Į Girulius 

	 Bet	grįžkime	į	dešimtąjį	dviračių	taką	už	viaduko,	kur	mes	
patekome	iš	Įgulos	gatvės,	pervažiavę	geležinkelį	per	pėsčiųjų	
tiltą.	Takas	ir	šaligatvis	čia	siauri,	tačiau	geri.	Iš	dešinės	lieka	Klai-
pėdos	universitetas.	Reguliuojamoje	sankryžoje	turime	atsidurti	
priešingoje	gatvės	pusėje	–	miesto	parke.	Jame	visiškai	neseniai	
įrengtas	dviračių	takas.	Tad	mūsų	laukia	dar	beveik	kilometras	
puikios	trasos.	Toliau	per	reguliuojamą	sankryžą	kertame	P.	Lidei-
kio	gatvę	ir	puskilometrį	dar	traukiame	iki	Vasaros	estrados.	Ją	
apvažiavę	pataikome	į	taip	pat	neseniai	baigtą	tvarkyti	taką	su	
poilsio	aikštelėmis	iki	geležinkelio	pervažos	Giruliuose	prie	TV	
bokšto.	Tai	dar	5	kilometrai	puikios,	naujos	trasos.	Iš	viso	nuo	
pirmosios	perkėlos	iki	Girulių	pervažos	Vasarotojų	gatvėje	(jeigu	
judėjome	per	pėsčiųjų	tiltą)	galėsime	nuvažiuoti	10	kilometrų.
	 Giruliuose	kertate	geležinkelį,	sukate	dešinėn	ir	pusę	
kilometro	važiuojate	Stoties	gatve	iki	Pajūrio	regioninio	parko	
pradžios.	Toliau	–	naujai	išasfaltuotu	dviračių	taku	per	Kuku-
liškių	mišką	ir	to	paties	pavadinimo	kaimą	iki	sankryžos	su	
pagrindiniu	keliu	Giruliai	–	Palangos	plentas.
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Iki Karklės ir 

Plazės ežerėlio

	 Toliau	keliaujame	pagrindiniu	keliu	iki	Karklės	kaimo.	
Šioje	vietoje,	pro	„Žilvičio“	stovyklavietės	stadioną	ir	Karklės	
kapinaites,	galima	lengvai	išvažiuoti	į	paplūdimį.	Nuo	„Žiogelio“	
toliau	važiuojate	pagrindiniu	Karklės	keliu	iki	posūkio	kairėn	į	
buvusį	sovietų	karinį	poligoną.	Čia	prasideda	naujai	išasfaltuotas	
dviračių	takas,	vedantis	link	Palangos.
	 Šioje	dviračių	trasoje	yra	trijų	kilometrų	ilgio	„skylė“,	
kitaip	tariant,	tenka	važiuoti	keliu,	skirtu	automobiliams.	Tiesa,	
kelias	asfaltuotas,	dviejų	juostų.	Vasarą,	kai	geras	ir	šiltas	oras,	
kelkraščiai	dažniausiai	užstatyti	poilsiautojų	mašinomis.	Kiti	
pravažiuojantys	taip	pat	ieško	vietos,	kur	pastatyti	savo	trans-
porto	priemonę,	tad	eismas	čia	lėtas.	Be	to	vairuotojai	čia	atsar-
giau	važiuoja,	nes	dėl	šaligatvių	nebuvimo	keliu	vaikšto	nemažai	
žmonių,	dviratininkų	taip	pat	nestinga.	Tad	ši	trasos	atkarpa	kur	
kas	saugesnė,	nei	įprastas	užmiesčio	plentas.
	 Pagaliau	mūsų	vėl	laukia	visiškai	saugus	specializuotas	
dviračių	takas.	Už	poros	kilometrų	nuostabaus	keliuko	–	Plazės	
ežerėlis,	kur	galima	atsipūsti	poilsio	aikštelėje	prie	paukščių	ste-
bėjimo	namelio	ir	pasigrožėti	nuostabia	pajūrio	gamta.	Kadaise	
ši	teritorijos	atkarpa	buvo	pavaldi	sovietiniams	kariškiams,	
uždrausta	civiliams.	Nuo	Girulių	geležinkelio	pervažos	iki	šio	
ežerėlio	–	aštuoni	kilometrai.
	 Toliau	kelias	bėga	lygiagrečiai	su	jūra	–	pro	Šaipių	kaimą,	
Pajūrio	regioninio	parko	pievomis	ir	lankomis	iki	Nemirsetos	
gyvenvietės,	o	iš	ten	–	mišku	iki	pat	centrinės	Palangos	Vytauto	
gatvės.
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Laukia gražuolė Palanga

	 Na,	o	Vytauto	gatvėje	–	jau	kaip	kam	patinka:	galite	
važiuoti	per	Botanikos	sodą	arba	toliau	centrine	gatve,	iki	san-
kryžos	su	S.	Dariaus	ir	S.	Girėno	gatvėmis.	Jeigu	važiuosite	per	
Botanikos	sodą,	vis	viena	išvažiuosite	į	šią	gatvę,	kuria	dvirati-
ninkams	rekomenduojama	važiuoti	į	kairę,	kitaip	tariant,	vakarų	
link,	arčiau	jūros,	iki	Meilės	alėjos.	Kilometras	žmonių	minioje	–	 
ir	jūs	jau	prie	Jūratės	ir	Kastyčio	skulptūros	ir	fontano,	prie	san-
kryžos	su	žymiąja	J.Basanavičiaus	gatve.	Nuo	Plazės	ežerėlio	
iki	šios	sankryžos	–	11	kilometrų.
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	 Manau	atsidūrus	tokioje	vietoje,	tiesiog	būtina	pasukti	į	
kairę,	ant	Palangos	tilto.	Tikrai	nuostabu	važiuoti	juo	gerą	kilo-
metrą	virš	jūros.	
	 Pasivažinėti	pačioje	Palangoje	malonu,	tik	problemos	
dviratininkams	ar	 triratininkams	čia	 tos	pačios,	kaip	 ir	bet	
kuriame	Lietuvos	mieste:	kai	kur	aukštoki	šaligatvių	bordiūrai,	
blogi	patys	šaligatviai	ar	kelio	danga.	Tačiau	visos	kliūtys	juk	
įveikiamos.
	 Išvada?	Palangoje	neįgalieji	gali	gana	gerai	savarankiškai	
judėti,	Kai	kur	netgi	geriau,	negu	Klaipėdoje.	

O dabar kryptis – į Šventąją...

	 Keliukas	vingiuotas,	iš	dešinės	pakankamai	daug	įvairių	
sodybų,	kurios	pritaikytos	nuomoti	poilsiautojams.	Juridiškai	
Palanga	dar	nesibaigė,	ji	tęsiasi	iki	pat	Latvijos	sienos.	Tikras	
vasaros	megapolis!	Ko	gero,	vasaros	metu	taip	ir	yra,	juk	į	pajūrį	
šiuo	metų	laiku	suvažiuoja	apie	pusę	milijono	žmonių.	
	 Mes	važiuojame	ne	tik	dviračių	taku	Nr.10,	bet	ir	Užka-
navės	gatve.	Tai	beveik	8	kilometrai	nuostabaus	kelio	tarp	miško	
ir	gražių	sodybų.	Privažiuosime	keliuką,	sukantį	į	kairę	ir	vedantį	
tiesiai	prie	jūros,	kur	teka	mažiukas	upelis,	Ošupis.	Jis	tarsi	nubrėž-
tas	pagal	liniuotę.	Čia	taip	pat	privažiuoja	nemažai	automobilių	per	
Vingio	gatvę	arba	iš	Paliepgirio	kelio.	Vadinasi,	keletą	šimtų	metrų	
kelio	mums	reikės	dalintis	su	motorinėmis	transporto	priemonėmis.	
Užtat	puikus	privažiavimas	prie	paplūdimio.	Graži	vieta.
	 Šventosios	link	veda	Ošupio	takas.	Automobilių	įva-
žiavimą	į	taką	blokuoja	užtvaras,	pro	kurį	gali	pravažiuoti	tik	
dviračiai	ar	neįgaliųjų	vežimėliai.
	 Deja	už	poros	kilometrų	stovi	jau	kitas	užtvaras,	bylo-
jantis,	jog	dabar	trasoje	galima	sutikti	ir	automobilių,	nors	kelio	
ženklai	tvirtina:	čia	vis	dar	–	dviračių	takas.	
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Saugiausia – Monciškėse?

	 Kuo	arčiau	Monciškių,	 tuo	daugiau	kaimo	 turizmo	
sodybų	ir	poilsiaviečių.
	 Trys	kilometrai	Ošupio	taku	–	ir	pasiekiame	Monciškes,	
sankryžą	su	Šviesos	gatve.	Čia	įsikūręs	Lietuvos	paraplegikų	
asociacijos	Landšafto	terapijos	ir	rekreacijos	centras.	Faktiš-
kai	būtent	iš	čia	daugiausiai	dviračių	takais	keliauja	neįgalieji	
specialiais	rankomis	varomais	triračiais,	pagamintais	meistrų	iš	
Pakruojo.
	 Visi	automobiliais	į	čia	atvyksta	Šviesos	gatve.	Tačiau	
patekti	ar	į	savo	namus,	ar	į	poilsiavietes,	esančias	į	pietus	bei	
tarp	Monciškių	ir	Šventosios,	niekaip	kitaip	neįmanoma	–	tik	
Ošupio	taku.	Net	Palangos	komunalininkai	šiukšlių	surinkti	juo	
važinėja	specialiaisiais	sunkvežimiais...
	 Dviračio	tako	statyba	buvo	finansuota	iš	ES	fondų.	Tad	
tako	paskirties	negalima	keisti	5	metus	po	statybos	pabaigos.	O	
tai	buvo	2011-aisiais...
	 Čia	gyvenantys	 ir	poilsiaujantys	žmonės	dėl	 tokios	
keblios	padėties	ne	kartą	kreipėsi	į	Palangos	savivaldybę.	Jos	
atstovai	žiniasklaidoje	ne	sykį	yra	pareiškę,	kad	ši	problema	
žinoma,	o	galimi	sprendimo	variantai	svarstomi.	Tačiau	norint	
pakeisti	dviračio	tako	paskirtį,	tektų	grąžinti	ES	pinigus.	Supran-
tama,	kad	Palangos	valdžia	nepriims	tokio	sprendimo.	O	statyti	
lygiagrečiai	kitą	kelią	–	labai	brangu.	Manau,	bus	pasirinktas	
vilkinimo	variantas:	pasibaigus	terminui,	dviračių	takas	taps	
paprastu	keliu,	kaip	 ir	kelias	Giruliai	–	Karklė	–	Palangos	
plentas.	
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